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ธรรมยาตราสันติภาพโลก 
(13 มกราคม – 9 มีนาคม 2554) 

World Peace Pedal Dhamma Yatra 2011  
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 หลงัจากท่ี พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ไดน้าํเดินธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิคร้ังแรกตาม
เส้นทางสังเวชนียสถานทั้งส่ีแห่งแลว้ ต่อมาคร้ังท่ีสองท่านก็พาคณะเดินไปตามพุทธสถานท่ีสําคญัเกือบทั้งหมด 
หลงัจากนั้นในช่วงปลายปี 2553 ท่ีผา่นมา หลวงพ่อท่านยงัเมตตาพาคณะชาวสังฆทานร่วมเดินธรรมตราภาคอีสาน
จบลงไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้อีกดว้ย  

 หลวงพอ่ท่านเคยปรารภไวว้า่ตั้งใจจะเดินท่ีอินเดียอีกสกั 2 คร้ังกจ็ะขอพกัเพราะสงัขารเร่ิมโรยราลงแลว้ แต่
ท่านกต็อ้งการใหพ้วกเราเดินกนัต่อ ส่วนท่านจะเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัหรืออาจจะนัง่รถติดตามขบวนไป อนัน้ีเป็นเร่ือง
ของอนาคตกต็อ้งวา่กนัต่อไป 

 ธรรมยาตราสู่แดนพุทธภูมิคร้ังท่ี 3 น้ี หลวงพ่อท่านเปล่ียนเส้นทางจากท่ีเดินตามพุทธสถานทั้งหมดมาเป็น
การเดินแบบใหม่คือ เดินผา่นใจกลางประเทศอินเดียเลย ซ่ึงจะเร่ิมจากเมืองหลวง นิวเดลี  ต่อไปยงั อักร่า สังกัสสะ
(สถานท่ีพระพุทธเจา้ลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ในวนัออกพรรษา) ลัคเนาว์และจบท่ีสาวัตถี ต่อจากนั้นท่านจะพา
คณะนัง่รถเพื่อเดินทางไปกราบนมสัการสงัเวชนียสถานคือ กสิุนารา สารนาถ และ พทุธคยา เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 ในการเดินธรรมยาตราคร้ังน้ีจึงขอใชช่ื้อการเดินว่า “ธรรมยาตราสันติภาพโลก” เพราะเป็นการประกาศ
พระศาสนาและเดินเพื่อสนัติภาพใหก้บัโลกใบน้ี ผูร่้วมเดินทางเป็นพระภิกษุและสามเณร 121 รูป ญาติโยมทั้งหมด 
200 กว่าคน รวมทัง้หมด 350 คน ซ่ึงนบัเป็นสถิติสูงสุดคณะหน่ึงของการเดินธรรมยาตราในแดนพทุธภูมิเลยทีเดียว 

 ในการพาคณะเดินทางจาํนวนมากขนาดน้ีจึงตอ้งวางแผนและรับมือกบัปัญหาหลายเร่ือง เร่ืองแรกคือ 
จาํนวนเท่ียวบินท่ีตอ้งแบ่งออกเป็นหลายเท่ียว รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีสูงมาก ซ่ึงพระคุณเจา้และคนทาํงานท่ีวดั
สังฆทาน หลวงพ่อท่านก็เป็นเจา้ภาพใหท้ั้งหมด และถา้มีใครไปถามหลวงพ่อในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
หลวงพ่อท่านจะสรุปทา้ยทุกคร้ังว่า “เร่ืองเงินไม่ต้องมาพูดกัน เราอยากให้ทุกคนได้สร้างบุญบารมี กัน บุญสาํคัญ
กว่าค่าของเงินทอง” ขอกราบอนุโมทนาสาธุกบัหลวงพอ่ดว้ยขอรับ... 

 หลงัจากวางแผนและจดัการประชุมก่อนการเดินทางเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คณะธรรมยาตราไดแ้บ่งจาํนวน
เท่ียวบินจาํนวน 4 กลุ่มคือ  วันท่ี 13, 14, 15 และ 16 มกราคม 2554 ตามลาํดบั ปัญหาท่ีสาํคญัต่อมาคือเร่ืองนํ้ าหนกั 
จาํนวนมากท่ีคณะตอ้งนําสัมภาระติดตวักันไป แต่ทุกอย่างก็จบลงไปด้วยดี  ซ่ึงตอ้งขออนุโมทนากับ คุณจ๋ิม
เจ้าหน้าท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีช่วยเหลือมาโดยตลอด ส่วนทางสายการบินคือ เจท็แอร์เวย์ แมว้่าตอนคณะเดินทาง
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ไปชุดแรก เจา้หน้าท่ีเขาอาจจะมองตาเขียวเพราะคณะของเราโหลดนํ้ าหนกัลงไปใตท้อ้งเคร่ืองแบบเต็ม พิกดักนั
แลว้ มิหนาํซํ้ ายงัเล่นพกเสบียงข้ึนไปคนละอีก 10 กิโลกรัมอีก แต่สุดทา้ยเจา้หนา้ท่ีการบินบนเคร่ืองเขาก็ให้การ
ตอ้นรับอยา่งดี 

 หลวงพ่อสนองและคณะกลุ่มใหญ่เดินทางมาคณะแรกถึงท่ีพกัคือ วัดโภคัลพุทธวิหาร เมืองนิวเดลี ซ่ึงเป็น
เป้าหมายแรกของการเดินธรรมยาตราและเป็นสถานท่ีท่ีหลวงพอ่สนองร่วมสร้างข้ึน โดยมีคณะกรรมการวดัเป็นคน
อินเดียและมีพระคุณเจา้จากวดัสงัฆทานคอยสบัเปล่ียนหมุนเวียนเปล่ียนกนัไปมาร่วม 20 กวา่ปีแลว้ หลวงพ่อท่านมี
ดาํริอยากจะไดว้ดัในการปกครองของท่านสักหน่ึงแห่งเพราะท่ีวดัน้ีไม่สามารถขยายเน้ือท่ีออกไปไดอี้กแลว้ ทั้งน้ีก็
เพื่อใหค้นในเมืองเดลีไดมี้พระพทุธศาสนาเป็นท่ีพึ่งพิงกนัไดม้ากข้ึน 

 หลวงพอ่ท่านวางโปรแกรมการเดินไวว้า่ ก่อนท่ีจะเดินตามเสน้ทางท่ีวางกนัไวจ้ริงๆ ท่านจะพาคณะเดินไป
เยี่ยม สถานทูตไทยในกรุงนิวเดลี เพื่อไปฉันภตัตาหารท่ีนัน่ จากนั้นท่านจะพาเดินไปเท่ียวชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
ของอินเดีย และในวนัต่อมาท่านจะพาเดินไปกราบนมสัการสถานท่ีสาํคญัทางพระพุทธศาสนาในเมืองนิวเดลีคือ 
สถานท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตร เร่ืองราวจะเป็นอยา่งไร เอาไวเ้ม่ือถึงตอนนั้นจะนาํมาเล่าใหฟั้ง 

 วันที่ 16 มกราคม 2554 คณะธรรมยาตราจึงออกเดินทางไปยงั สถานทูตไทยประจํากรุงนิวเดลี ระยะทาง
จากวดัโภคลัไปยงัสถานทูตราว 8 กิโลเมตร พระคุณเจา้ร่วมสวดมนตแ์ละฉนัภตัตาหารท่ีนัน่ โดยไดรั้บการตอ้นรับ
เป็นอยา่งดีจากท่านทูตและคณะ ทางสถานทูตไทยประจาํกรุงนิวเดลีไดน้าํภาพการเดินทางของคณะธรรมยาตรามา
ลงข่าวในเวบ็ไซตข์องสถานทูตในวนัต่อมาโดยพาดหวัเร่ืองว่า “คณะพระสงฆ์จากวัดสังฆทานและพุทธศาสนิกชน
เดินทางมาธรรมยาตราท่ีอินเดีย” 

จากนั้นในช่วงบ่ายหลวงพอ่พาคณะเดินไปยงั พพิธิภัณฑ์แห่งชาติของประเทศอินเดีย ภายในพิพิธภณัฑน้ี์มี
ของโบราณท่ีขดุคน้พบทัว่ประเทศอินเดียเป็นจาํนวนมาก เป็นศิลปะตามยคุสมยัตามแต่ละศาสนาต่างกนัไป ซ่ึงถา้
จะเดินชมใหห้มดภายในวนัเดียวคงจะเป็นไปไม่ไดเ้พราะในท่ีน่ีมีถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นก็มีหอ้งเลก็หอ้งนอ้ยอีกจาํนวน
มาก 

 คณะของเราสามารถเขา้ไปภายในอยา่งสะดวกสบายเพราะการประสานงานจากท่านเอกอคัรราชทูตคือ คุณ
กฤต ไกรจิตติ  ต่างท่านต่างคนก็เดินชมกนัอยา่งอิสระ มีทั้งงานป้ัน งานเขียน งานแกะสลกั ศิลปะท่ีสวยงามไม่แพ้
กนั จนมาถึงห้องหน่ึงทุกคนก็มาหยดุรวมกนัเพราะเป็นห้องท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ท่านทูตไดบ้รรยาย
ใหฟั้งวา่เป็นพระธาตุท่ีมีองคข์นาดใหญ่และขดุคน้พบไดม้าจากกรุงกบิลพสัดุ ์

 หลวงพ่อสนองพาคณะสวดมนต ์นัง่สมาธิในห้องนั้นอยูพ่กัใหญ่ จึงออกมาภายนอกอาคารมาหยดุชมป้าย
บอกคาํบนัทึกจากพระเจา้อโศกมหาราชท่ีแสดงถึงการท่ีพระองคไ์ดป้ระกาศใชธ้รรมะในการปกครองบา้นเมือง 
หลงัจากท่ีทรงเปล่ียนจากแผน่ดินแห่งสนามรบมาเป็นแผน่ดินธรรม 

 จากนั้นคณะธรรมยาตราออกเดินไปทางประตูอินเดียนเกต ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ แลว้หลวง
พ่อท่านก็มาพกัรอคณะขา้งริมร้ัวสวนเด็กเล่นในเมือง จากนั้นจึงออกเดินต่อไปตามถนน ผูค้นท่ีผา่นไปมาพบเห็นก็
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ตอ้งมองกนัทุกคน ทั้งน้ีตอ้งขออนุโมทนากบัคุณตาํรวจทุกคนท่ีช่วยการจราจรให้ ซ่ึงกว่าจะมาถึงวดัโภคลัก็เขา้สู่
ช่วงเยน็ จึงเป็นอนัวา่คณะธรรมยาตาออกเดินวนัน้ีเป็นปฐมฤกษข์องการเดินทางจบลงไปเป็นท่ีเรียบร้อยอยา่งดี สาธุ 

 วันที่ 17 มกราคม 2554 เป็นวนัท่ีสองท่ีหลวงพ่อท่านจะพาทุกคนเดินอีกคร้ังก่อนท่ีจะเร่ิมเดินกนัจริงในวนั
พรุ่งน้ี ในวนัน้ีทุกคนจึงมีโอกาสปรับปรุงเคร่ืองใชส้ัมภาระต่างๆ อยา่งเตม็ท่ีเพราะถา้เดินกนัจริงๆ แลว้ อาจจะหา
ซ้ือหรือดดัแปลงแกไ้ขบริขารกนัไม่สะดวกเท่าไร 

 เชา้วนัน้ีเม่ือหลวงพ่อออกจากท่ีพกัแลว้มานั่งตรงกลางบริเวณกลางลานหน้าวดัแลว้ ท่านก็ช้ีให้ทุกคนดู
หนงัสือพิมพฉ์บบัท่ีขายดีท่ีสุดในอินเดียเลยกว็า่ไดคื้อ ฮินดูสตานทาม เปรียบไดก้บัไทยรัฐหรือเดลินิวส์ของบา้นเรา 
เขาลงภาพและเน้ือหาการเดินธรรมยาตราของเราในหนา้ 4 พาดหวัเป็นภาษาองักฤษว่า “Walk for peace” หรือการ
เดินเพื่อสนัติภาพ ภายใตภ้าพบรรยายว่า “คณะพระภิกษรุะหว่างเดินธรรมยาตราสันติภาพโลก เร่ิมต้นจากสถานทูต
ไทยในกรุงนิวเดลีเม่ือวันอาทิตย์ท่ีผ่านมา” ทางดา้นซา้ยของภาพเขาไดบ้รรยายรายละเอียดของการเดินธรรมยาตรา
คร้ังน้ี ซ่ึงถือวา่เป็นการเร่ิมตน้ของการเดินธรรมยาตราท่ีมีคนอินเดียและส่ือใหค้วามสนใจตั้งแต่วนัแรกของการเดิน
เลย 

 ต่อมาหลวงพอ่ท่านกป็ระกาศถามหาบุคคล 2-3 ท่านเม่ือคืน เพราะหลวงพอ่ท่านนอนดึกมาก ท่านคงจะเดิน
สาํรวจในคณะว่าเป็นอยูก่นัอยา่งไร จึงมองไปเห็นโยม 3 คนน้ีนัง่ปฏิบติัธรรมเกือบทั้งคืน หลวงพ่อท่านจึงกล่าวชม
โยมพวกนั้น ท่านบอกวา่ใหอ้อกมารับรางวลัแต่ยงัไม่รู้จะใหอ้ะไรเลย โยมปรากฏตวัออกมาแค่คนเดียว ส่วนอีกสอง
คนไม่ปรากฏตวั คงจะไม่ตอ้งการแสดงตนมากกวา่ แต่รางวลัท่ีหลวงพอ่ท่านใหโ้ยมไปแลว้กคื็อ คาํอนุโมทนา... 

 จากนั้นหลวงพอ่กส็อนธรรมะพกัใหญ่ ท่านตั้งคาํถามเชิงตอบในตวัวา่ “ทาํไมพวกเราต้องมาเดินกัน... น่ันก็
เพราะพระพุทธเจ้าทรงพระดาํเนินเพ่ือไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอดพระชนม์ชีพ แล้วยังทรงพระดาํเนินด้วย
พระบาทเปล่าอีกด้วย..” ท่านสอนเร่ือยมาจนถึงเร่ืองการขบฉนัอาการให้มีสติ พิจารณาทุกคาํเค้ียว ท่านสอนให้นบั
คาํขา้ว คาํเค้ียวแบบผูฝึ้กสติปัฏฐาน 4 ท่ีกาํลงัฝึกปฏิบติัใหม่ 

 เม่ืออาหารพร้อมจึงเร่ิมพิจารณาอาหารกนั พบวา่สภาพท่ีพกัในวดัโภคลัดูแคบลงไปมากเพราะจาํนวนผูร่้วม
เดินทางราว 300 ท่าน มาพกัรวมกนัในวดัเลก็ๆ แห่งหน่ึง แต่เม่ือมองไปอีกแบบก็ดูอบอุ่นดี ซ่ึงคร้ังน้ีคงจะเป็นคร้ัง
แรกท่ีวดัโภคลัมีพระสงฆแ์ละญาติโยมมาพกักนัมากเป็นประวติัศาสตร์  

โปรแกรมการเดินธรรมยาตราวนัน้ี อย่างท่ีหลายคนทราบล่วงหนา้แลว้ว่า หลวงพ่อจะพาเดินไป สถานที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตร ซ่ึง พระอาจารย์จันดี ปิยธโร หัวหนา้คณะสงฆท่ี์วดัโภคลั ท่านเคยไป
มาแลว้บอกวา่ห่างจากท่ีน่ีไปราว 4 กิโลเมตร 

เวลา 12.17 น. คณะธรรมยาตราเร่ิมออกเดินเล้ียวไปทางซา้ย ซ่ึงถนนเขา้ในชุมชนท่ีค่อนขา้งจะแคบ จึงทาํ
ใหก้ารจราจรติดขดัไปบา้งกต็อ้งขออภยักบัเจา้ของถ่ินดว้ย แต่พวกเราก็ไดรั้บการดูแลความปลอดภยัเป็นอยา่งดีจาก
คณะตาํรวจนิวเดลีเหมือนเม่ือวาน สาธุกบัคุณตาํรวจทุกคนดว้ย 
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มาถึงสามแยกไฟแดงเป็นถนนใหญ่ คณะของเราเล้ียวขวาไปตามถนนช่ือ มถุราโร้ด เดินตรงไปยาวผ่าน
ชุมชนเมืองเดลี จนมาถึงถนนยกระดบัขา้มทางรถไฟเล้ียวขวาลงมาแลว้มาเจอทางแยก ผูส้ํารวจทางพาเล้ียวไป
ทางขวาเร่ือยมาถึงสามแยกอีกแห่ง เราจึงเล้ียวซา้ยมาไม่นาน หลวงพ่อท่านก็ช้ีใหดู้ว่าบริเวณนั้นคือจุดหมาย ซ่ึงนอ้ย
คนนกัในคณะของเราท่ีไดม้าท่ีน่ีกนั 

คณะทพัหนา้มาถึงจุดหมายเวลา 13.35 น. หลวงพ่อท่านจึงนัง่พกัรอใหทุ้กคนมาถึงพร้อมกนัก่อนท่ีจะเขา้
ไปในชมขา้งใน ภายในรอบร้ัวของสถานท่ีเป็นท่ีราบกวา้งตกแต่งไวอ้ยา่งดีจากรัฐบาลอินเดีย ตรงกลางจะมีเนินเขา
ขนาดยอ่มลูกหน่ึงก่อเรียงรายดว้ยหินแดงสูงข้ึนไปถึงยอด บริเวณปลายยอดมีห้องเลก็ๆ ห้องหน่ึงลอ้มรอบดว้ยร้ัว
เหลก็  

บริเวณสถานท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรมีความเป็นมาขออธิบายยอ่ๆ คือ ยอ้นกลบัไปราว 
2,500 กวา่ปี ในช่วงเชา้มืดของวนันั้นพระบรมศาสดาทรงกระทาํพุทธกิจเป็นประจาํคือ ช่วงก่อนรุ่งอรุณพระองคจ์ะ
ทรงเลง็ข่ายญาณวา่ในวนันั้นมีบุคคลใดท่ีมีบารมีท่ีพระองคจ์ะทรงไปโปรดใหบ้รรลุธรรมได ้

ในญาณของพระพุทธองคก์็ทรงทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ท่านหน่ึงท่ีสามารถจะบรรลุธรรมได ้จึงทรง
เสดจ็ไปยงัท่ีนั้นคือ แคว้นกรุุ หรือเมืองเดลีในปัจจุบนั เม่ือพราหมณ์ท่านนั้นไดพ้บพระพทุธเจา้แลว้กรู้็สึกประทบัใจ
จึงมีความประสงคจ์ะยกธิดาใหก้บัพระพทุธองค ์ 

ต่อมาภายหลงัพราหมณ์ท่านนั้นได้ฟังธรรมจนบรรลุโสดาบนั แต่ธิดาของพราหมณ์ได้ผูกอาฆาตกับ
พระพุทธเจา้ว่ามาดูถูกไม่ยอมรับในตวันาง จนเป็นท่ีมาท่ีหลายคนเคยไดฟั้งประวติัมาบา้งแลว้คือ เร่ืองนางมาคันธิ
ยาพราหมณี ซ่ึงถา้ใครอยากทราบรายละเอียดกล็องไปคน้หาอ่านในพระไตรปิฎกกนัเอง 

เม่ือทุกคนในคณะมาครบแลว้ หลวงพอ่กพ็าเดินไปบริเวณขา้งบน แต่กไ็ม่สามารถเขา้ชมไดพ้ร้อมกนัเพราะ
มีพื้นท่ีเล็กเขา้ไปขา้งในห้องไดเ้พียงไม่ก่ีคน ภายในห้องลอ้มร้ัว ชั้นบนสามารถมองเห็นทิวทศัน์ไดช้ดัเจนและ
ปลอดภยั ตรงกลางหอ้งมีร้ัวเหลก็ลอ้มแผน่หินขนาดใหญ่กอ้นหน่ึง มีรอยจารึกเป็นอกัษรพราหมี ซ่ึงเป็นอกัษรท่ีใช้
กนัในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช แสดงขอ้ความว่าท่ีตรงน้ีเป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตร
นัน่เอง 

คณะสงฆนิ์มนตใ์ห้หลวงพ่อนัง่บริเวณมุมห้องมุมหน่ึงเพื่อให้หลวงพ่อไดบ้รรยายถึงประวติัความเป็นมา 
หลวงพ่อท่านจึงเร่ิมเล่าประวติัของท่ีแห่งน้ี แลว้พูดถึงพระเจา้อโศกมหาราชว่าทรงเป็นบุคคลสาํคญัท่ีสุดท่านหน่ึง
ในพระพุทธศาสนา ถา้ไม่มีพระองคพ์ระพุทธศาสนาก็คงจะไม่มีใครทราบพุทธสถานท่ีสําคญัต่างๆ ในประเทศ
อินเดียได ้ต่อมาพระองคก์็ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกชมพูทวีป จึงนบัว่าพระองคมี์พระมหา
กรุณานานปัการท่ีชาวพทุธรุ่นหลงัจะตอ้งเคารพเทิดทูนพระองคสื์บไป 

หลวงพ่อไดบ้รรยายกวา้งออกไปทั้งทางธรรมเช่ือมกบัทางโลกให้ผูฟั้งไดรั้บธรรมะและความรู้ต่างๆ ท่ีหา
ฟังไดเ้ฉพาะกิจจริงๆ เท่านั้น อยา่งท่ีว่ามาธรรมยาตราไดก้าํไรบุญหลายทาง ซ่ึงทางหน่ึงคือธรรมะและความรู้ในแต่
ละวนัท่ีหลวงพอ่ท่านเมตตาสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ให ้ตรงน้ีใครไม่มากไ็ม่รู้.. จากนั้นหลวงพอ่นาํสวดมนต์
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และร่วมกนัสวดบทพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร บทสวดในห้องตอนนั้นดงัสนัน่แบบน่าปีติในพลงับุญท่ีถ่ายทอด
เป็นเสียงออกมา สาธุ 

โปรแกรมพิเศษของวนัคือ เราจะไดเ้ขา้ไปเท่ียวชมวดัดอกบวั ซ่ึงเป็นวดัท่ีรวมทุกศาสนาในท่ีเดียวกนัไว ้แต่
ก็ตอ้งงดไปเพราะวนันั้นวดัปิดงดให้เขา้ชม แต่ก็ไม่มีใครเสียดายกนันกัเพราะใจทุกคนท่ีเดินมาในวนัน้ีคือ สถาน
ทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตร คาดวา่ทุกคนคงประทบัใจและมีปีติท่ีไดม้าท่ีแห่งน้ีเป็นอยา่งแน่นอน 

ก่อนจบของวนัน้ีขอฝากขอ้คิดท่ีหลวงพ่อท่านเล่าไวใ้นวนันั้นว่า “อินเดียเป็นประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง ทุกศาสนา หลากวัฒนธรรมก็มาเกิดขึน้ท่ีน่ี คนอินเดียถ้าเขารักเคารพศรัทธาบุคคลใดแล้ว เขายอม
ช่วยเหลือแบบทุ่มเทจริงใจ อย่าไปมองแต่ว่าคนอินเดียขีโ้กง อย่างท่ีเขาว่ากันว่า อินเดียมีเสน่ห์มาก่ีคร้ังกไ็ม่เบ่ือ..” 
เอวงัและนมสัเต 

วันที ่18 มกราคม 2554 ซ่ึงเป็นวันแรกของการเดินธรรมยาตราสันติภาพโลก นาํโดยหลวงพอ่สนอง กตปุญ
โญ และนบัเป็นคร้ังท่ี 3 ท่ีหลวงพอ่พาเดิน ณ ประเทศอินเดีย ช่วงเชา้ของวนันั้นดูชุลมุนวุน่วายพอสมควรเพราะเป็น
คร้ังแรก ทุกอยา่งจึงยงัไม่ลงตวั 

เชา้มืดท่ีวดัโภคลัน้ี หลวงพอ่ไดส้อนและอบรมเร่ืองต่างๆ ใหทุ้กคนเขา้ใจในระเบียบและแนวทางต่างๆ เม่ือ
นาํสมัภาระมารวมกนัแลว้ หลวงพอ่จึงพานาํทาํวตัรสวดมนตเ์ป็นฤกษง์ามยามดีของการเดินวนัแรกน้ี หลวงพ่อบอก
วา่ใหทุ้กคนร่วมแผเ่มตตาใหก้บัผูท่ี้สร้างวดัน้ีและคนทั้งโลกเลย 

คณะธรรมยาตราเร่ิมออกจากวดัโภคลั นิวเดลี เวลา 7.15 น. เล้ียวซา้ยไปตามถนนในซอยผา่นตลาดโภคลั 
มาถึงทางแยกหลวงพ่อเล้ียวไปทางซา้ยสักพกั พระดิลกภณ รตนโชโตหรือท่านเคน ผูส้าํรวจทางก็รีบมาบอกว่าผิด
ทางตอ้งไปทางขวาตามเสน้ทางเม่ือวาน สถานท่ีเป้าหมายคือ เมืองอกัร่า 

เราเดินไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 (NH2) ถนนเส้นน้ีจะเช่ือมต่อไปทัว่อินเดียเพราะจาํไดว้่า เม่ือคร้ัง
ท่ีหลวงพ่อพาเดินธุดงค์อินเดียคร้ังแรก  ก่อนท่ีจะมาเรียกว่า ธรรมยาตรา  คร้ังนั้นระหว่างทางจากพุทธคยาไป
พาราณสี หลวงพ่อก็เดินบนถนน NH2 เส้นน้ีดว้ย แต่ท่ีนัน่อยูค่นละซีกของประเทศอินเดียเลย มาวนัน้ีก็มาเจอถนน
เส้นน้ีอีกคร้ัง อุณหภูมิในเชา้วนันั้นเยน็ราว 10 กว่าองศาเซลเซียส ซ่ึงคณะของเราคงจะเจออากาศหนาวเยน็ใน
ลกัษณะเช่นน้ีไปตลอดเสน้ทางเพราะช่วงท่ีเราเดินเป็นฤดูหนาวของประเทศอินเดีย 

คณะเราเดินผา่นชุมชนท่ีมีรถรามากมาย ถนนหนทางก็สะดวกเพราะเป็นเมืองหลวง ผา่นแยกไฟแดงหลาย
จุด แต่พระเคนท่านแจง้วา่ใหต้รงไปอยา่งเดียว แลว้กม็าเจอป้ายบอกทางไปเมืองอกัร่า, มถุราและฟะริดาบาด 

มาเจอหลกักิโลเมตรบอกระยะทางไปอกัร่าคร้ังแรกท่ี 190 กม. มาถึงแยกบอกทางไปเนรูเพลส หลวงพ่อ
บอกวา่เป็นสถานท่ีท่ีคนอินเดียสร้างไวเ้พื่อระลึกถึงท่านนายกเนรูห์ เป็นบุคคลประวติัศาสตร์ท่านหน่ึงท่ีไดส้ร้างคุณ
งามความดีใหก้บัประเทศอินเดีย 
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เดินมาได้ราวชั่วโมงกว่า พระเคนผูส้ํารวจทางก็มาแจ้งหลวงพ่อว่า จะให้คณะพกัทานอาหารท่ีตรงน้ี
เพราะวา่ทางขา้งหนา้หาท่ีพกัลาํบาก หลวงพอ่จึงตอบตกลง แลว้กพ็ากนัเดินเขา้มาขา้งใน 

ท่ีพกัทานอาหารวันแรกของการเดินธรรมยาตราคือ อพอลโลปาร์ค เป็นสวนสาธารณะท่ีติดอยู่กับ
โรงพยาบาลอพอลโลนั่นเอง ภายในเป็นสนามหญา้และสวนท่ีตกแต่งไวอ้ย่างดี หลวงพ่อมานั่งพกัขา้งกาํแพงริม
สวนแลว้ก็ยา้ยไปนัง่พกัใตต้น้โพธ์ิขนาดใหญ่ถดัไปขา้งหลงัเพราะว่ามีร่มไมแ้ละสนามกวา้งสะดวกในการพกัทาน
อาหาร ซ่ึงกวา่ท่ีคณะทา้ยขบวนจะมาถึงกผ็า่นไปหลายชัว่โมงเพราะเราเดินท้ิงห่างกนัมาก อีกทั้งยงัเป็นวนัแรกจึงทาํ
ใหข้บวนธรรมยาตรายงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร 

เม่ือรถแม่ครัวมาจอดท่ีหน้าสวนก็จดัท่ีพิจารณาอาหารบริเวณทางเขา้ พวกเราทั้งพระและญาติโยมจึง
ช่วยกนัจดัสถานท่ี พระคุณเจา้รูปไหนมีหนา้ท่ีรับบาตรของครูบาอาจารยก์็ตอ้งรับผิดชอบกนัไปเพราะเป็นขอ้วตัร
ปฏิบติัของวดัสงัฆทานท่ีเป็นธรรมเนียมสืบต่อกนัมาทุกรุ่น 

เม่ือทานอาหาร ลา้งบาตรกนัแลว้ วนัน้ีเป็นวนัโกน หลวงพ่อจึงอนุญาตให้พระปลงผมกนัตามอธัยาศยั แต่
เม่ือพระเคนมาแจง้ว่าระยะทางขา้งหนา้อีก 23 กม.เพราะตามกาํหนดท่ีพกัเดิมอีกเพียง 5 กิโลเมตร เจา้หนา้ท่ีไม่
อนุญาตใหพ้กั จึงตอ้งเปล่ียนสถานท่ีทนัที 

ทุกคนจึงเตรียมตวัเดินทางทนัที แต่ไปๆ มาๆ หลวงพ่อท่านนั่งก็ยงัพกัเร่ือยไป จึงไม่ไดรี้บอะไรมากนัก 
วนัน้ีมีข่าวดีคือ คณะเราไดแ้ม่ชีเพิ่มอีกท่านหน่ึงคือ แม่ชีอ๊อด หรือ อดีตคุณอ๊อด คุณมาลี เมท็เซก ซ่ึงเป็นแม่ครัวและ
ทายกิาท่ีวดัสังฆทานไทย-เยอรมนั แกเขา้ไปช่วยงานต่างๆ ตอนท่ีหลวงพ่อสนองไปจาํพรรษาท่ีเยอรมนัเม่ือปี 2553 
ท่ีผ่านมา ตอนนั้นหลวงพ่อชวนให้มาร่วมเดินธรรมยาตรา แกมีศรัทธามากอยู่แลว้จึงตดัสินใจมาร่วมเดินในคร้ังน้ี
ดว้ย ก่อนมาเดินแกตั้งใจจะบวชชีจึงทาํตามท่ีตั้งสจัจะไว ้

แม่ชีสุภาพร ทัดภู่  แม่ชีเจา้หนา้ท่ีคิลานศาลาของวดัสังฆทานนาํแม่ชีอ๊อดคนใหม่รับศีล 8 จากหลวงพ่อ
สนอง จึงเป็นอนัจบพิธีไป แลว้หลวงพ่อก็พาทาํวตัรสวดมนต์ก่อนออกเดินภาคบ่าย จึงพากันเดินไปตามถนน 
สังเกตทางขวามือเป็นทางถนนรถไฟฟ้ายกระดบัไปตลอดทาง คลา้ยๆ กบัรถไฟฟ้าท่ีวิ่งไปสนามบินสุวรรณภูมิของ
บา้นเรา 

มาเจอหลกักิโลเมตรบอกทางไปอกัร่าอีก 185 กม. ตอนน้ีอากาศเร่ิมร้อนข้ึน เดินเร่ือยมาก็มาถึงสถานีแหล่ง
พลงังานความร้อนแห่งหน่ึง แลว้มาถึงทางแยกเลก็ๆ ผูน้าํพาเล้ียวเขา้ไปในซอย พบวา่เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ 

เรามาเจอประตูเมืองโบราณทางเขา้ชุมชน ลกัษณะของชุมชนน้ีคลา้ยกบัยา่นสาํเพง็บา้นเรา เม่ือเดินเขา้มาก็
พบประตูเมืองโบราณอีกคร้ังและก่อนออกจากชุมชนก็พบประตูเมืองอีกคร้ัง หลวงพ่อบอกว่าท่ีน่ีคงจะเป็นเมืองเก่า
เพราะมีประตูเมืองมากมาย 

แต่ก็เกิดเหตุขดัขอ้งข้ึนเพราะทางคณะขา้งหลงัแจง้มาว่าเราเดินผิดทางแลว้ เอาล่ะสิ! เจอปัญหาแลว้ ท่าน
เคนจึงเขา้มาเคลียแลว้บอกวา่ใหเ้ดินต่อไปเพราะจะไปเจอกบัทางเสน้เดิม  
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ในตอนน้ีคณะธรรมยาตราดูจะเสียกระบวนทพั หลวงพ่อสนองท่านเห็นท่าทางไม่ดี จึงสั่งให้หยดุพกัหนา้
อุโมงคข์า้มถนนแห่งหน่ึง บริเวณนั้นผูค้นรถรามากจริงๆ เพราะยงัอยูใ่นยา่นชุมชนคนเดินไปมามากมาย พวกเราจึง
ตอ้งหลบเขา้มานัง่ตรงบนัไดทางลงไปอุโมงค ์

นัง่พกักนัไดไ้ม่นาน ก็มีคุณตาํรวจมาขอใหพ้วกเราเดินไปขา้งหนา้เพราะพวกเราทาํใหก้ารจราจรท่ีน่ีติดขดั
เป็นอยา่งมาก หลวงพ่อท่านก็เกรงใจดว้ยอยูแ่ลว้ จึงพาเดินไปขา้งหนา้มาหยดุพกัริมถนนเพื่อรอคณะชุดหลงัเดินมา
ให้ครบ เหมือนทุกคร้ังท่ีผ่านมาคือถา้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ หลวงพ่อท่านจะรอให้ทุกคนเดินไปก่อน ส่วนตวัท่าน
เองจะเดินปิดทา้ยขบวน อนัน้ีเป็นรูปแบบการเดินท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของหลวงพ่อสนอง ใครท่ีเคยร่วมเดินกบั
ท่านคงจะทราบกนัดี 

หลวงพ่อสามารถ สมาธิโก เป็นคณะทา้ยสุดท่ีเดินมา ท่านเป็นพระท่ีเมตตามาก ท่านมีวิบากกรรมท่ีขาของ
ท่านไม่ดี แต่ใจของท่านดีอยากร่วมสร้างบารมีกบัหลวงพ่อสนองดว้ย ท่านจะติดตามหลวงพ่อไปไหนมาไหนมา
โดยตลอด 

หลวงพ่อมานัง่พกัฉนันํ้ าก่อนถึงทางแยกหน่ึง ช่วงน้ีอากาศร้อนข้ึนเร่ือยๆ  จากนั้นออกเดินต่อมาพบววัตวั
หน่ึงนอนบนกองขยะหน้าหม้อแปลงไฟฟ้า ดูแล้วมันมีความสุขดี หลวงพ่อบอกอินเดียน่ีเป็นสุดยอดของ
ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง ใครจะทาํอะไรไม่วา่จะเป็นคนหรือสตัวก์ดู็อิสรเสรีไปหมด 

ต่อมาคณะเราก็เดินผา่นบริเวณสถานท่ีเก็บค่าผ่านทางท่ีกาํลงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พบป้ายบอกทางไป 
เมืองฟะริดาบาดอีกคร้ัง มานั่งพกักนัอีกคร้ังเพื่อรอคนขา้งหลงัตามเคย เหลือบไปเห็นพระและชีเดินคู่กนัแลว้ดู
สะดุดตาอย่างยิ่งคือพระอาจารยฟิ์ลบากบัแม่ชีไก่ ท่ีความสูงของร่างกายสูงท่ีสุดและตํ่าท่ีสุดของคณะเรา  ท่าน
อาจารยฟิ์ลบาเป็นพระท่ีเสียสละสูง ท่านอยากให้เรียกท่านเองว่า ธมมฺสาโร คือฉายาของท่านมากกว่าเพราะท่าน
บอกว่าท่านเกิดใหม่แลว้ ช่ือเดิมไม่ควรใช ้ท่านธมฺมสาโรมกัจะคอยเดินปิดทา้ยเพื่อสาํรวจความปลอดภยัของคนท่ี
เดินไม่ไหว 

เราออกเดินกนัเร่ือยไปจนเขา้สู่ช่วงคํ่า ซ่ึงยงัอีกไกลพอสมควรกว่าจะถึงท่ีพกั  มาถึงท่ีหน่ึงพวกเราก็ไดม้า
เจอกบัความปีติใจอย่างยิ่งระหว่างชาวพุทธคนไทยกบัอินเดียเพราะมีคณะชาวพุทธในเมืองน้ียืนเรียงรายตอ้นรับ
พวกเราดว้ยธงฉพัพรรณรังสีหรือธงพทุธศาสนานานาชาติ พวกเขาโปรยดอกไมน้าํทางท่ีเราเดิน มีป้ายตอ้นรับขนาด
ใหญ่แปลวา่ ยินดีต้อนรับคณะธรรมยาตราจากเมืองไทย เส้นทางนิวเดลีสู่สาวัตถี แสดงว่า ชาวพุทธกลุ่มน้ีทราบข่าว
มาก่อนแลว้ว่าพวกเราจะเดินมาท่ีเส้นทางเหล่าน้ี เดินไปขา้งหนา้ก็พบกลุ่มชาวพุทธอินเดียคอยตอ้นรับพวกเราอีก
เร่ือยไป ถือว่าเป็นการประสบความสาํเร็จในช่วงแรกของการเดินธรรมยาตราเพราะเร่ืองน้ีก็เป็นจุดประสงคห์น่ึงท่ี
หลวงพอ่ท่านตอ้งการมาเผยแผศ่าสนาดว้ยการเดินใหค้นอินเดียดู 

หลวงพอ่บอกวา่ “ถ้าเราน่ังรถทัวร์มาเท่ียว คนอินเดียเขาไม่สนใจหรอก ต้องมาเดินให้เขาดู เขาจึงจะสนใจ” 
แสดงว่าหลวงพ่อสนองท่านมองการณ์ไกลไวล่้วงหน้าไดอ้ย่างแม่นยาํเพราะส่ิงท่ีท่านพูดไวม้าเป็นจริงเขา้แลว้
ในตอนน้ีนัน่เอง สาธุ 
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คณะของเรามาเล้ียวซ้ายเขา้ชุมชนแห่งหน่ึง ซ่ึงตอ้งมีผูน้ําทางเขา้ไปเพราะเส้นทางสับสนมาก มาเจอ
อนุสาวรียแ์ห่งหน่ึงมีสองชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปพระพุทธเจา้ ชั้นล่างเป็นรูปป้ันของ ดร.อมัเบ็ดกา้ร์ มีชาวพุทธ
ยนืโปรยดอกไมล้งมาตอ้นรับพวกเรา บรรยากาศคํ่าแลว้แต่ดูมีชีวิตชีวามาก 

มาถึงทางเขา้ท่ีพกัเราก็มาเจอรถบรรทุกขนสัมภาระจอดหนา้ซอยเพราะเขา้ไปไม่ได ้ถนนเลก็มาก เป็นทาง
วกไปวนมากว่าจะมาถึงท่ีพกัเป็นโรงเรียนแห่งหน่ึง เขา้มาแลว้รู้สึกว่าขนาดพ้ืนท่ีแคบมาก น่าจะไม่พอรับรองคณะ
ธรรมยาตราของเราได ้ตอนนั้นต่างคนต่างนัง่พกัดูว่าจะเอาอยา่งไรกนัดีเพราะสัมภาระกระเป๋าอนัแสนใหญ่ก็เขา้มา
ไม่ได ้ตอ้งขนเขา้มากนัเอง 

หลวงพ่อท่านมานั่งตรงกลางลานโรงเรียน จนท่านเคนเขา้มากราบเรียนว่า จะให้ไปพกัอีกท่ีดีกว่าเพราะ
สะดวกกวา่น้ีมาก หลวงพอ่จึงตดัสินใจเปล่ียนท่ีพกัทนัทีเพราะท่ีน่ีไม่เหมาะไปทุกเร่ือง 

 พวกเราจึงเคล่ือนทพัออกมาอีกคร้ังทางถนนเดิมเป็นทางลูกรัง มาเจอผา่นอนุสาวรียเ์ม่ือสักครู่แลว้ก็มาถึงท่ี
พกัท่ีเดินผา่นมาน่ีเอง เป็นโรงยมิร้างมีสนามกวา้งใหญ่ดา้นหลงั ไม่มีนํ้ า ไม่มีไฟฟ้า แต่ถึงอยา่งไรเรากต็อ้งพกักนัท่ีน่ี
เพราะดึกมากแลว้ 

 ตอนน้ีบางท่านบางคนท่ีไม่เคยร่วมลาํบากกบัหลวงพอ่มา เร่ิมแสดงอาการต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสมเพราะไม่คิด
ว่าจะตอ้งมาลาํบากแบบน้ี หลวงพ่อท่านเองก็เร่ิมไม่สบายดว้ย ทาํท่าจะมีไข ้หลายคนต่างหาสัมภาระของตนเองเอา
ตวัรอดกนั ส่วนหลวงพอ่ท่านนัง่ตากอากาศหนาวกลางลานสนามเพราะเตน็ทย์งัมาไม่ถึง ดูท่านเพลียและหนาวมาก  

เป็นอนัว่าวนัน้ีเราพกักนัท่ี โรงยิมร้างในชุมชนบัลลับก้ารฮ์ เขตเมืองฟะริดาบาด ซ่ึงเราเจอทั้งเร่ืองดีและไม่
ดี ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาสาํหรับการเดินธรรมยาตราอยูแ่ลว้ คนท่ีเขา้ใจและเคยเดินมาแลว้ก็คงจะพูดแบบเดียวกนัว่า 
การวางเฉยเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด ไม่ตอ้งไปทุกข์อะไรกนัมนัมากเพราะเด๋ียวมนัก็ผ่านไปเอง เป็นเร่ืองของกรรมและ
ธรรมะจดัสรรดีกวา่ นมสัเต.. 

วันที่ 19 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 2 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ียงัไม่ไดมี้การเดินทางเพราะคงตอ้ง
ประชุมและปรับระบบการเดินกนัใหเ้ขา้ใจอีกคร้ัง เม่ือคืนรู้สึกวา่บางคนบางท่านคงจะสบัสนอยูพ่อสมควร 

ในช่วงสายทุกคนจึงเร่ิมเก็บสัมภาระกนั ระหว่างท่ีหลวงพ่อกาํลงันัง่บนลานสบายๆ ก็มีพระภิกษุ 3 รูปกบั
อุบาสกคนหน่ึงเขา้มากราบนมสัการหลวงพอ่ สอบถามกนัจึงทราบวา่เป็นกลุ่มชาวพทุธท่ีออกมาตอ้นรับพวกเราเม่ือ
วาน ผูช้ายคนนั้นช่ือ Dr.Lalsingh เป็นประธานของชาวพุทธท่ีเมืองน้ีคือ ฟะริดดาบาด จึงไดส้นทนากบัหลวงพ่อ 
โดยให ้พระชัชวาลย์ ปัญญาวชิโร หรือ ท่านแชร์ เป็นผูแ้ปลภาษา 

เขาขอใหห้ลวงพ่อสอนธรรมะให้ฟัง แต่หลวงพ่อท่านยงัถ่อมตน เขาก็ขอร้องให้หลวงพ่อพูดธรรมะให้ฟัง 
หลวงพ่อคงจะมองเห็นปัญหาและจุดอ่อนของชาวพุทธท่ีอินเดียในปัจจุบนั ท่านจึงอธิบายเชิงสอนธรรมะไปว่า 
“ขอให้ทุกคนเดินตามรอยพระพทุธเจ้ากัน ให้ชาวบ้านเดินตามพระ ไม่ใช่ให้พระไปทาํตามชาวบ้าน ศีลอุโบสถกใ็ห้
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ชาวบ้านถือกันในวันพระ ในประเทศไทยศาสนาพุทธรุ่งเรืองมาก ผู้หญิงจะมาถูกต้องพระไม่ได้เลย สัตว์เพศเมีย
พระไปแตะไปต้องกไ็ม่ควร ให้ไปศึกษาพระไตรปิฎกกันกจ็ะเข้าใจ…” 

ประธานชาวพุทธคนนั้นรู้สึกปีติ บอกกบัหลวงพ่อว่า พวกกระผมดีใจมากท่ีหลวงพ่อพาคณะมาเดินธรรม
ยาตราและช่วยฟ้ืนฟูพทุธศาสนาในอินเดียให้คนท่ีน่ี รู้สึกเหมือนในสมยัพทุธกาลเลยว่าพระพทุธเจ้าเสดจ็มาโปรด” 

จากนั้นเม่ือคณะชาวพุทธกลุ่มนั้นลากลบั หลวงพ่อคงจะเห็นปัญหาภายในเร่ืองงานส่ือสารของพวกเราจึง
เรียกช่างกลอ้งและนกัข่าวของเรามาอบรมอยูพ่กัใหญ่ ท่านสอนเทคนิคและวิธีการทาํงานแบบละเอียด ท่านสอนว่า 
“หลวงพ่อเองไม่ได้ต้องการอยากออกทีวีหรอก แต่ต้องการได้ข่าวได้ภาพไปให้คนไทยดูว่าเรามาเดินธรรมยาตรา
ได้ผลอย่างไร เรามาทาํงานเผยแผ่พุทธศาสนา เร่ืองสาํคัญท่ีคนอินเดียโดยเฉพาะชาวพุทธท่ีน่ีมีความสนใจอย่างไร
ต้องเกบ็ภาพไปให้ได้ ฝงูชน คนสาํคัญ เร่ืองแปลกๆ ท่ีเมืองไทยไม่เคยเห็น ไม่ว่าจะเลก็ๆ น้อยๆ กต้็องเกบ็ข้อมลูไป
ให้หมด”  

ตอ้งยอมรับว่าทีมงานส่ือสารของเราเป็นเด็กรุ่นใหม่จริงๆ ซ่ึงถือว่าพวกเขามีบุญท่ีไดม้าสร้างบารมีได้
ความรู้และประสบการณ์ท่ีนกัทีวีหรือนักข่าวอ่ืนๆ คงไม่มีโอกาสจะไดม้าทาํงานแบบน้ี ขอให้ตั้งใจและทุ่มเทใน
การทาํงานกนัเพื่อนาํภาพและข่าวบุญเหล่าน้ีไปใหช้าวไทยและคนทั้งโลกไดช้มกนั อยา่งท่ีหลวงพ่อท่านเคยพดูไว้
ว่า งานส่ือของเรา ไม่ได้ต้องการให้คนมีช่ือเสียงมาแสดงความรู้อะไร เราอยากป้ันคนรุ่นใหม่ขึน้มา คือ ป้ันดินให้
เป็นดาว... 

วนัน้ีดูอะไรๆ ก็ไม่ค่อยจะลงตวัมากนักอย่างเช่นเร่ืองครัวก็ล่าชา้ออกไปเพราะมีปัญหาเร่ืองเตาแก็ส กว่า
อาหารจะพร้อมกร็าว 11 โมงกวา่เขา้ไปแลว้ อาหารม้ือน้ีจึงตอ้งเร่งมือพิจารณากนัเร็วข้ึนสกัหน่อย 

เม่ือทุกอยา่งพร้อมลงตวั พวกเราก็มารวมกนัท่ีกลางสนาม หลวงพ่อไดอ้บรมและสอนธรรมะก่อนเดินทาง
ทุกคร้ัง ทาํวตัรสวดมนตก์นัแลว้จึงออกเดิน โดยมีชาวพุทธออกมาโปรยดอกไมล้าส่งพวกเราดว้ย ท่านประธานท่ีมา
พบหลวงพ่อเม่ือเช้าก็เดินไปส่งถึงถนนใหญ่และให้ตาํรวจคอยติดตามไปดูแลตลอดการเดินของวันน้ีด้วย 
อนุโมทนาสาธุกบัท่านประธานและชาวพทุธท่ีเมืองฟะริดดาบาดดว้ย สาธุ 

ช่วงท่ีเดินน้ียงัเป็นยา่นชุมชนทั้งสองขา้งทางเร่ือยไป ยงัไม่เดินออกจากเมืองกนัเท่าไร เราเดินไปช่วงหน่ึงก็
พบรถขายผลไม ้ผลเท่าแอบเป้ิลหรือส้ม ขา้งนอกเป็นสีเขียว ขา้งในสีแดง ซ่ึงคือฝร่ังของอินเดียนั่นเอง สามารถ
นาํไปทาํนํ้าปานะใหพ้ระฉนักนัไดน้ะโยม.. 

พวกเราเดินมาถึงป้ายบอกทางไปเมืองมถุราอีก 99 กม. เมืองอกัร่าอีก 153 กม. เดินเร่ือยมาก็มาพบรูปป้ัน
พระศิวะขนาดใหญ่อยูข่า้งทาง พระศิวะเป็นพระเจา้องคส์าํคญัของชาวฮินดู มีงูท่ีคอในมือถือสามง่าม คณะของเรา
จึงถ่ายภาพหมู่ร่วมกนับริเวณตรงนั้น  

เดินต่อเร่ือยมาเขา้สู่ช่วงเยน็ รู้สึกวา่สองขา้งทางจะดูเป็นธรรมชาติท่ีชนบทมากข้ึน มองไปขา้งทางเห็นสัตว์
ตวัหน่ึงยนืน่ิงคลา้ยกบัมา้ หลวงพ่อบอกว่าเป็นเลียงผา ซ่ึงไม่น่าเช่ือว่าจะพบสัตวป์ระเภทน้ีในเขตเมือง นัน่ก็เพราะ
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คนอินเดียเขาไม่เบียดเบียนสัตว ์พวกมนัจึงมีอิสรเสรีภาพไม่กลวัคน ผิดกบัท่ีเมืองไทย ถา้เจอสัตวแ์บบน้ี เห็นทีคง
จะไม่รอด ขนาดมนัหนีไปอยูใ่นป่า คนกย็งัเขา้ไปตามล่ามนั อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าจะนาํมาเล่าใหค้นไทยฟังกนั 

ถดัมาอีกหน่อย เรากม็าเจอนกยงูกาํลงัเดินอยูบ่นหลงัคาบา้น แลว้กม็าเจอนกยงูสองตวัในทุ่งนากาํลงักินขา้ว
หญา้ของชาวบา้นกไ็ม่มีใครหา้ม อะไรจะอิสระเท่าอินเดียหนอ คนกบัสตัวไ์ม่เบียดเบียนกนั น่ีแหละเมตตาของจริง 

เดินมาถึงช่วงคํ่าของวนั มีชาวพุทธท่ีทราบข่าวมาดกัรอตอ้นรับตามทาง ซ่ึงกว่าจะมาถึงท่ีพกัก็ดึกมาก     
เป็นสถานท่ีจดังานร่ืนเริงหรืองานแต่งงานช่ือ แอมบิโน การ์เด้น เขตเมืองปัลวัล จึงขอจบการเดินธรรมยาตราของ
วนัน้ีเพียงเท่าน้ี นมสัเตและสาธุ.. 

วันที่ 20 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 3 ของการเดินธรรมยาตรา เสียงนาฬิกาปลุกดงัตั้งแต่ตี 5 แต่ยงัไม่ค่อยมี
ใครขยบัตวัเท่าไร คงจะเหน่ือยกนัทุกคน แต่เม่ือเร่ิมเชา้ข้ึนต่างคนก็ต่างเก็บสัมภาระกนั หลวงพ่อออกมานัง่บริเวณ
หนา้เวที ซ่ึงสถานท่ีตรงนั้นเป็นท่ีสาํหรับจดังานเล้ียง มีหลายคนเขา้มาปรึกษากบัหลวงพ่อถึงปัญหาต่างๆ เช่น เร่ือง
เจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุด 

หลวงพ่อเล่าใหฟั้งว่ามี ผู้หญิงต่างชาติคนหน่ึงเป็นชาวโปแลนด์ ท่ีมาร่วมเดินธรรมยาตราดว้ย แกมาขอเงิน
หลวงพ่อกลบัเพราะไปไม่ไหวแลว้ ลาํบากเหลือเกินไม่เคยเจอแบบน้ีเลย ทั้งยงัเจบ็ป่วยและไม่มีเพ่ือนเลย แกคงจะ
เหงาและไม่เคยลาํบากจึงมาลาหลวงพอ่กลบัก่อน โชคดีท่ีพระอาจารยฟิ์ลบาท่านมาเดินอินเดียเป็นคร้ังท่ี 4-5 แลว้ มี
ความเขา้ใจและชาํนาญสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี ท่านจึงเขา้มาคุยกบัหญิงชาวโปแลนด์คนนั้น พอไดร้ะบาย
ความรู้สึกแลว้ ดูท่าทางเธอจะสบายใจข้ึน  

หลวงพ่อท่านจึงสมทบให้กาํลงัใจกบัโยมคนนั้นจนเธอเปล่ียนใจขอร่วมเดินทางต่อไป นบัว่าเธอมีบุญท่ี
พระมาช่วยเพราะถา้ผา่นงานน้ีไปได ้เธอคงจะไดส่ิ้งดีๆ ในชีวิตอีกมากเลยทีเดียว ก็ตอ้งดูกนัต่อไปว่าหญิงโปแลนด์
คนนั้นจะร่วมเดินทางไปตลอดรอดฝ่ังไหม...? 

เม่ือทุกคนจดัการสัมภาระเรียบร้อยแลว้ หลวงพ่อก็ออกมาบริเวณกลางลานสนามหญา้แลว้เรียกให้ทุกคน
มาพร้อมกนั บางคนบางท่านยงัไม่เขา้ใจระเบียบมวัแต่นัง่ดูนัง่คุย จึงถูกหลวงพ่ออบรมเอา หลวงพ่อท่านเป็นผูน้าํก็
ตอ้งมีทั้งพระเดชและพระคุณจึงจะปกครองและพาคณะเดินทางไปให้ถึงจุดหมาย คนท่ีเพิ่งจะร่วมเดินทางคงจะ
ค่อยๆ เขา้ใจกนัไปเอง 

หลวงพ่อไดส้อนและอบรมในช่วงเชา้น้ีนานพอสมควร แลว้พากนัทาํวตัรสวดมนตแ์ผเ่มตตาแลว้ออกเดิน
ประมาณ 8 โมงกว่าๆ เล้ียวขวาไปตามถนนทางหลวง NH2 เร่ือยไป สักพกัเราก็มาเจอหลกักิโลเมตรบอกระยะทาง
ไป เมืองโฮดัล อีก 25 กิโลเมตร  

มีเด็กนักเรียนสองคนคงจะสงสัยและอยากรู้อยากเห็นตามประสาของคนอินเดีย เขา้มาดกัหน้าหลวงพ่อ
แลว้สอบถาม พระของเราจึงสอนใหเ้ขาทาํความเคารพหลวงพอ่โดยแตะไปท่ีเทา้แลว้มาแตะท่ีศีรษะของตน เป็นการ
เคารพนบัถือแบบคนอินเดีย 
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เดินต่อมามองลงไปทางขา้งซ้ายเจอศพแพะตายสภาพถูกถลกหนังทั้งตวั แลว้มาเจอหลกักิโลเมตรบอก
ระยะทางไปเมืองกานปูร์อีก 432 กม. และอกัร่าอีก 132 กม. คงจะใชเ้วลาอีก 5-6 วนักน่็าจะไปถึง 

สภาพอากาศช่วงเชา้หนาวเยน็อุณหภูมิราว 10 องศากว่าๆ บรรยากาศสองขา้งทางเร่ิมมีธรรมชาติมากข้ึน
อยา่งเช่น ไร่นาท่ีเขียวขจี จึงทาํให้บรรยากาศการเดินดูสบายตา ผิดกบัสองวนัท่ีผา่นมาท่ีตอ้งเดินผา่นชุมชนมาโดย
ตลอด 

เวลาผา่นไป 10 โมงกว่าแลว้ แต่ยงัไม่มีทีท่าว่าจะถึงท่ีพกัทานอาหารกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะชุดหลงัท่ี
อยูห่่างไกลมาก ซ่ึงดูแลว้พระคุณเจา้ชุดทา้ยขบวนอาจจะมีปัญหาเร่ืองเวลาฉนัอาหาร กว่าจะมาถึงท่ีพกัก็ราว 11 โมง
เชา้ เป็นบริเวณหนา้ป๊ัมนํ้ามนัแห่งหน่ึง ตรงขา้มมนัช่ากรีน น่าจะเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่  บริเวณท่ีพกัทานอาหารม้ือ
น้ี ดูแลว้ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไร คงจะหาท่ีพกัลาํบากจริงๆ จึงตอ้งมาลงท่ีตรงน้ี 

คณะพระภิกษุมานัง่ใตต้น้ไมห้นา้ป๊ัมนํ้ ามนัช่ือ บารัท ปิโตเลียม แต่ถา้อ่านตามภาษาฮินดีตรงๆ จะอ่านว่า 
ภารตะ เปรโตลิยัม เป็นป๊ัมนํ้ ามนัขนาดกลาง ซ่ึงมีฝุ่ นควนัมากมาย  อาหารม้ือน้ีจึงไดร้สชาติของการธุดงคแ์บบติด
ดินกนัจริงๆ เพราะเวลารถวิ่งมาเร็วๆ ฝุ่ นจะกระจายมาท่ีนั่งทานอาหารกนั แต่ทุกคนก็ทาํใจไดก้บัอุปสรรคต่างๆ 
เหล่าน้ี 

เม่ือทานอาหารกันแลว้ ก็นั่งพกักันครู่หน่ึง  หลวงพ่อท่านให้ถ่ายภาพป๊ัมนํ้ ามนัท่ีนั่นไว  ้เพื่อนําไปลง
หนังสือพิมพส์ังฆทานนิวส์ ท่านบอกว่าเป็นป๊ัมนํ้ ามนัท่ีดูโบราณดี  ตอนนั้นมีผูช้ายกลุ่มหน่ึงเขา้มาแสดงตวัและ
กราบนมสัการหลวงพอ่สนอง ซ่ึงพวกเขาไดย้นิข่าวการเดินธรรมยาตรามาแลว้จึงมาดกัพบท่ีน่ี คนกลุ่มน้ีกราบเรียน
หลวงพ่อว่าเขาเป็นชาวพุทธจะขอถ่ายทาํภาพยนตร์การเดินธรรมตราของเราเพราะเขามีบริษทัผลิตภาพยนตร์ทาง
พทุธศาสนาช่ือ TATHAGAT FILMS หลวงพอ่กอ็นุญาตเพราะท่านตอ้งการมาเผยแผด่ว้ยอยูแ่ลว้ 

เขาบอกหลวงพ่อว่าท่ีชุมชนของเขามีครอบครัวท่ีเป็นชาวพุทธถึง 255 ครอบครัว อยูห่่างท่ีตรงน้ีไปอีก 75 
กิโลเมตร ซ่ึงในอีก 2 วนัขา้งหนา้กค็งจะเจอคณะธรรมยาตราของพวกเรา 

จากนั้นก็มีคณะพระภิกษุและสามเณรพร้อมกบัอุบาสกคนหน่ึงเขา้กราบนมสัการหลวงพ่อสนอง ซ่ึงดูแลว้
สามเณรสูงอายทุ่านนั้นท่ีมีนามว่า Karuna Sheel น่าจะเป็นหวัหนา้คณะน้ีเพราะเป็นผูส้นทนาโดยตรงกบัหลวงพ่อ 
ท่านบอกว่าคณะของท่านเป็นชาวพุทธสาย ดร.อมัเบด็กา้ร์ ท่านไดม้อบนามบตัรและท่ีอยูไ่วใ้ห้เพื่อจะไดติ้ดต่อกนั
ในภายหลงั 

นบัว่าการมาเดินธรรมยาตราเพียง 3 วนัท่ีผา่นมา สามารถทาํใหช้าวพุทธในเมืองหลวงต่ืนตวักนัมากจริงๆ 
นัน่กเ็พราะข่าวการเดินของคณะเราจะถูกกระจายออกไปเร่ือยๆ ทั้งส่ือและชาวพทุธ ชาวบา้นท่ีพบเห็น 

เม่ือไดเ้วลาแลว้หลวงพอ่กเ็รียกทุกคนใหม้ารวมกนัแลว้พดูถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในตอนน้ีหลายเร่ืองเช่น 
เด็กยกกระเป๋าท่ีเราจา้งมา พวกเขากาํลงัจะประทว้งว่าถูกใชแ้รงงานเกินเวลา เร่ืองน้ีสาเหตุมาจากท่ีโยมของเราบาง
คนไปจา้งพวกเขาให้ยกกระเป๋าของแต่ละคนไปยงัท่ีพกัเพราะยกไม่ไหวกนั จึงใชก้ารว่าจา้งส่วนตวั เร่ืองน้ีจึงเป็น
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เหตุใหเ้ดก็ยกของเหล่าน้ี หวัหมอคิดจะเอาแต่ทิปค่ายกกระเป๋า งานส่วนกลางกจ็ะไม่ยอมทาํกนั ทั้งๆ ท่ีค่าจา้งของแต่
ละคนกสู็งมากกวา่แรงงานคนอินเดียทัว่ไป 

หลวงพ่อจึงสอนว่า “อย่าคิดว่าเราฉลาดนะ คนอินเดียเขาไม่โง่หรอก พวกเราต่างหาก..” เหตุน้ีหลวงพ่อจึง
สั่งห้ามทุกคนจา้งคนงานในการยกกระเป๋า อีกทั้งเรายงัตอ้งเปล่ียนชุดเด็กยกของทั้งหมด โดยไปเอาพวกท่ีพุทธคยา
ชุดท่ีเคยทาํคร้ังท่ีแลว้มาทาํงาน ซ่ึงหลวงพอ่กาํชบัว่าหา้มใหเ้งินอีก เอาไวจ้บงานแลว้ค่อยเร่ียไรใหพ้วกเขา แลว้ท่าน
กพ็ดูถึงปัญหาอ่ืนๆ ตามมา การเป็นผูน้าํคณะธรรมยาตราท่ีอินเดียตอ้งขอบอกวา่ไม่ง่ายเลย ตอ้งคนท่ีมีบารมีจึงจะทาํ
ได ้ 

จากนั้นจึงสวดมนตแ์ผเ่มตตาแลว้ออกเดินในช่วงราวบ่าย 2 โมง เดินผา่น Delhi Public School ทางดา้น
ขวามือ แลว้มาเจอ NGF College of Engineer and Technology อยูท่างซา้ยมือ มาเจอหลวงพ่อสามารถ สมาธิโก 
ท่านกาํลงันั่งพกัขา้งทางเพราะขาของท่านไม่ค่อยดี แต่ท่านอยากร่วมเดินกับทุกคนด้วย หลวงพ่อสนองจึงให้
กาํลงัใจหลวงพอ่สามารถ ขอใหห้ลวงพอ่สามารถเดินไดม้ากๆ แขง็แรงนะขอรับ... 

แลว้ก็มาเจอชายคณะหน่ึงคือพวกท่ีไปกราบหลวงพ่อสนองท่ีป๊ัมนํ้ ามนัเม่ือสักครู่ยืนถือธง ตอ้นรับคณะ
ธรรมยาตราขา้งหนา้  

เดินมาไดอี้กพกัใหญ่กม็าเจอโยมของเราหลายคนนัง่พกัขา้งทาง หลวงพ่อท่านเขา้ไปดูพบว่า โยมผูห้ญิงคน
หน่ึงหนา้ซีดบอกวา่เดินไม่ไหวแลว้ หลวงพ่อจึงถามว่าทานยาอะไร โยมท่ีร่วมเดินมาใหท้านยาของเขา หลวงพ่อจึง
สั่งห้ามเอายาของตนไปให้คนอ่ืนทาน ให้ทานยาสมุนไพรของวดัเท่านั้น หลวงพ่อจึงอธิบายเร่ืองยาและการรักษา
โรคท่ีท่านเรียนรู้มาจากตวัท่านเอง อนัน้ีก็เพราะถา้มีใครเป็นอะไรไป ซ่ึงไม่ไดรั้บรองการรักษาจากหลวงพ่อ ก็จะ
เป็นปัญหาให้หลวงพ่อท่านได ้ซ่ึงท่านบอกโยมว่า “ถ้าเป็นยาของอาตมา อาตมารับผิดชอบเอง” แลว้หลวงพ่อก็
อธิบายต่อไปอีกพกัใหญ่เลยทีเดียว 

ออกเดินต่อเร่ือยมาถึงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง หลวงพ่อจึงหยุดพกัตรงนั้นเพื่อรอให้คณะชุดหลงัเดิน
ตามมาก่อน ช่วงบ่ายน้ีอากาศเร่ิมร้อนมากข้ึน ซ่ึงระยะทางทราบมาว่าอีกราว 8 กิโลเมตรก็จะถึงท่ีพกั หลวงพ่อจึง
เดินสบายๆ ไม่ไดเ้ร่งอะไรมากนกั 

ระหวา่งสองขา้งทางบ่ายวนันั้นเราไดส้ัมผสัธรรมชาติแบบชนบทของอินเดียมากข้ึน เพราะเราเดินออกจาก
เมืองมาแลว้ เราเดินผ่านชุมชนชาวมุสลิมแห่งหน่ึงไดย้ินเสียงชาวมุสลิมกาํลงัทาํพิธีละหมาดอยู่ แลว้มาพบหลกั
กิโลเมตรบอกทางไปอกัร่าอีก 117 กิโลเมตร  

ระหวา่งท่ีเดินไปหลวงพอ่ท่านกนึ็กถึงธรรมะอะไรบางอยา่ง จึงหยดุเขียนเพลงเป็นระยะๆ ท่านบอกว่า “จะ
แต่งเพลงธรรมะไว้สอนคน จะเอานิทานชาดกมาเขียนเป็นเพลงสอนคนให้มาก ต่อไปท่านส้ินไปแล้วแต่เพลงของ
เรากจ็ะไม่ตายตามไปด้วย” 

ท่านบอกกบัพระท่ีเดินตามมาว่า “อีกหน่อยผมตายไป เพลงกย็ังอยู่ คนเขากจ็ะพูดกันต่อไปได้ว่า อาจารย์
สนองเดินแต่งเพลงนีร้ะหว่างไปเดินธรรมยาตราตอนไปอักร่า” แลว้ท่านกย็ิม้และหวัเราะกบัลูกศิษยท่ี์เดินร่วมกนัมา 
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เราเดินผา่นทุ่งมสัตาดท่ีกาํลงัออกดอกสีเหลืองอร่ามไปทัว่ทุ่งกวา้งสุดตาสลบักบันาขา้วสาลีเป็นระยะๆ ไป 
บางช่วงก็เห็นข้ีววัป้ันไวข้ายตามแบบฉบบัหน่ึงเดียวของอินเดีย มองเห็นสาวอินเดียแต่งตวัดว้ยชุดส่าหรีสวยงาม
ประดบัตวัระยบิระยบัแต่กาํลงัเกบ็ข้ีววัตากแหง้อยู ่มีท่ีไหนอีกหนอจะมีแบบอินเดียเล่า?? 

เดินไปเดินมาก็มาพบพระของเราช้ีตรงไปว่ามาถึงท่ีพกัแลว้ ทุกคนท่ีเดินมากบัหลวงพ่อก็งงว่าทาํไมมาถึง
เร็วดีจงัแค่ 5 โมงเยน็กม็าถึงท่ีพกัแลว้ ผดิกบัสองวนัท่ีผา่นมากวา่จะถึงกร่็วมเท่ียงคืนถึงจะไดพ้กัผอ่น  

สรุปว่าท่ีพกัของเราในวนันั้นคือ โรงเรียน KMC Public School อยู่ระหว่างทางไปเมืองโฮดัล ขา้งใน
โรงเรียนน้ีมีอาคารหลายหลงั คณะของเรามาพกัดา้นหลงัอาคารหนา้เป็นสนามกลางลานมีอาคารลอ้มรอบ  

วันที่ 21 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 4 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีโรงเรียนท่ีเราพกัอากาศเยน็ราว 8-9 
องศาเซลเซียส ต่างคนต่างเก็บสัมภาระแลว้ก็ทาํกิจส่วนตวั คุณอ้อ ผูน้าํฝ่ายชายในคณะธรรมตราประกาศใหรี้บเก็บ
ขา้วของให้เร็วข้ึนเพราะนกัเรียนเร่ิมทยอยมากนับา้งแลว้ ต่อมา คุณนิจ ผูน้าํคณะธรรมยาตราฝ่ายหญิงก็ประกาศว่า
ใครเจบ็ป่วยไม่สบายอยา่งไรกใ็หไ้ปพบหลวงพอ่บริเวณท่ีพกัของท่าน 

หลายคนในคณะเขา้ไปปรึกษาของความช่วยเหลือจากหลวงพ่อ อาการท่ีเห็นจะเป็นกนัมากคือเก่ียวกบัขอ้
เทา้พลิกและบวม หลวงพ่อท่านจึงเมตตาสอนใหรั้กษาดว้ยการเหยยีบลงไปท่ีเทา้ โดยสอนหมอจาํเป็นเอาไวเ้พื่อจะ
ไดรั้กษาคนอ่ืนได ้แต่เร่ืองการเหยียบแกข้อ้เทา้พลิกน้ีไปทาํกนัเองคงจะไม่ควร ทางท่ีดีควรจะให้หลวงพ่อดูวิธี
เหยยีบก่อนจึงจะปลอดภยักวา่ 

หลวงพ่อท่านเล่าว่า “หลวงปู่สังวาลย์ ครูบาอาจารย์ของท่านน่ังสมาธิในป่าช้าวัดบ้านทึง สุพรรณบุรี จน
เห็นกายท้ังภายนอกภายใน สามารถเข้าใจระบบเส้นเอ็นต่างๆ ในร่างกายอย่างละเอียด ตอนหลวงพ่อท่านเข้าห้อง
กรรมฐานท่ีป่าช้าวัดหนองไผ่ หลวงปู่กเ็มตตาสอนวิธีการบริหารกายให้ด้วย”  

นกัเรียนท่ีโรงเรียนน้ีเขาแต่งเคร่ืองแบบอินเตอร์ สวมชุดสูตรมาเรียน คงจะเป็นโรงเรียนนานาชาติสาํหรับ
คนมีฐานะ นกัเรียนชายกลุ่มหน่ึงออกมาตีแบดมินตนัใหพ้วกเราดูกลางสนาม ทุกคนกเ็ลยมองเดก็เล่นกีฬากนั  

จนไดเ้วลาทุกคนจึงมารวมพลกนัท่ีกลางสนาม จากนั้นหลวงพ่อไดเ้มตตาสอนธรรมะในยามเชา้ของวนัน้ี
แลว้ทาํวตัรสวดมนต ์วนัทาขอขมา แผ่เมตตา กราบพระ สวดบทนโมฯ แลว้จบดว้ยคาํอวยพรกบัทุกคนดว้ยคาํว่า 
ขอให้ทุกคนจงโชคดี ทั้งที่อยู่และที่ไป ขอให้โลกน้ีมีสันติภาพทั้งโลกด้วยเทอญ.. อนัน้ีน่าจะเป็นสูตรสาํเร็จของการ
ทาํวตัรสวดมนตแ์บบสมบูรณ์ของคณะธรรมยาตรา 

แลว้หลวงพ่อก็สอนท้ิงทา้ยในเร่ืองของการแผเ่มตตาอยา่งน่าสนใจว่า “การแผ่เมตตาให้แผ่ด้วยใจ ไม่ใช่ว่า
ไปแต่ปาก ต้องเอาใจแผ่ออกไป และผู้ ท่ีจะแผ่เมตตาน้ันจะต้องไม่โกรธ ไม่อิจฉาริษยาใคร จึงจะแผ่เมตตาไปให้เขา
ได้ พลงัเมตตาน้ันกจ็ะกลบัมาท่ีตนเอง เราต้องรู้จักใจเราเอง มองตัวเองให้ออก ถ้าไม่รู้จักตัวเองกไ็ปสอนใครไม่ได้” 
ท่านสอนทุกคนแบบนั้น 
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เวลาประมาณ 8 โมงกว่า คณะธรรมยาตราจึงเร่ิมออกเดินทาง หลวงพ่อสนองท่านก็ยงัเมตตาสอนเร่ืองการ
เก็บขยะให้ทุกคนทั้งในคณะและคนอินเดียเห็นเป็นตวัอยา่งทุกคร้ังก่อนออกจากท่ีพกั จนมาถึงหนา้โรงเรียนเราจึง
พากนัขา้มถนนแลว้เล้ียวขวาไปตามถนน NH2 มุ่งสู่เมืองอกัร่าต่อไป 

ช่วงเชา้อากาศเยน็สบายเหมาะแก่การเดิน มีหมอกบา้งเล็กนอ้ย บางช่วงมีแสงแดดสลบักนัไป บรรยากาศ
สองขา้งทางเป็นธรรมชาติแบบชนบทของอินเดีย มองไปท่ีขา้งทางพบกองข้ีววัป้ันเป็นแผ่นๆ สาํหรับรอการขาย 
แผน่ใหญ่ราคาร่วม 5 รูปีเห็นจะได ้ข้ีววัท่ีน่ีเป็นเงินเป็นทอง ทาํรายไดใ้หก้บัชาวบา้นเป็นอยา่งดี 

เรามาพบหลกักิโลเมตรบอกระยะทางไปอกัร่าอีก 112 กม. เสน้ทางก็ตรงไปลูกเดียวไม่ตอ้งไปคิดอะไรมาก 
เดินภาวนาไปอยา่งเดียว ต่อมาก็มาพบป้ายขนาดใหญ่ให้เล้ียวซา้ยไปอกัร่าอีก 114 กม. จนมาถึงเวลา 10 โมงคร่ึงก็
มาถึงท่ีพกัทานอาหารอยู่ฝ่ังตรงขา้มกบัท่ีเราเดิน เป็นสนามกวา้งไม่มีร้ัว มีทางเขา้ออกไดร้อบ มีร่มไมใ้ห้ร่มเงาได้
บา้งพอสมควร ต่างคนต่างท่านจึงหาท่ีพกัตามอธัยาศยั  

เม่ือรถแม่ครัวมาถึงจึงจดัสถานท่ี แลว้จึงเร่ิมพิจารณาอาหารตามอาวุโสต่อดว้ยญาติโยม วนัน้ีหลวงพ่อ
อนุญาตใหพ้วกเรานัง่ทานอาหารกนัไดต้ามสะดวกเพราะสถานท่ีไม่อาํนวย ใครตกัอาหารมาแลว้ก็ลงมือทานกนัได้
เลย ไม่ตอ้งรอ ซ่ึงโดยปกติหลวงพอ่จะรอใหต้กัอาหารกนัครบทุกคนก่อน จากนั้นคณะสงฆจึ์งอนุโมทนาคาถา แลว้
จึงลงมือฉนัอาหาร 

เร่ืองอาหารในช่วง 3-4 วนัท่ีผา่นมานบัว่าเป็นการธุดงคแ์บบอินเดียอยา่งแทจ้ริงเพราะเกือบทุกเมนูมีแต่ผกั
สดกบันํ้ าพริกจากเมืองไทย แลว้ก็ผดัผกั แลว้ก็ซุปผกั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแม่ครัวทาํไดง่้าย  โดยปัญหาท่ีผ่านมาคือ  
แม่ครัวยงัคงเป็นชุดเดิมของเม่ือคร้ังท่ีแลว้ มีเพียงไม่ก่ีท่านเท่านั้น แต่คณะธรรมยาตรามีสมาชิกเพิ่มจาํนวนเป็นร้อย 
จึงทาํใหแ้ม่ครัวทาํอาหารไม่ทนั เม่ือวานหลวงพ่อจึงแกปั้ญหาดว้ยการประกาศขอแรงบุญจากคณะพวกเราท่ีเดินไป
ถึงก่อนกข็อใหไ้ปช่วยเร่ืองงานครัวกนั ไดบุ้ญจากการเดินและทาํอาหารถวายพระ อ่ิมทั้งทอ้ง อ่ิมทั้งบุญกนัละเนอ้.... 

เม่ือทานอาหารกนัเรียบร้อยแลว้ก็พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั บางคนนอน บางคนนัง่สมาธิ บางคนคุยกนั เลย
วนัพระมาแลว้แต่หลวงพ่อท่านยงัไม่ไดป้ลงผม พระคุณเจา้จึงช่วยกนัทาํขอ้วตัรครูบาอาจารยก์นั หลายท่านขอเก็บ
เกสาของหลวงพอ่ไวเ้ป็นท่ีระลึกนาํไปบูชากนักมี็ สาธุ 

เวลาราวบ่าย 2 โมง พวกเราจึงออกเดินกนัต่อ สองขา้งทางยงัเป็นสภาพชนบทอยูเ่ช่นเคย หลวงพ่อบอกว่า
เดินท่ีอินเดียน่าสนใจกว่าท่ีเมืองไทยเพราะเห็นอะไรแปลกๆ เร่ือยไป แลว้พวกเราก็เหลือบไปเห็นอะไรตะคุ่มๆ อยู่
ขา้งทาง มาหยดุดูกนัพบว่าเป็นคนแก่กาํลงัลา้งนํ้ าจากสายยางใตดิ้น  แต่ท่ีทาํใหทุ้กคนตอ้งหยดุชมกนัเพราะท่ีศีรษะ
ของเขาพะรุงพะรังไปทั้งหัวเลย พระคุณเจา้ของเราจึงเขา้ไปทกัทาย เขาจึงยืนข้ึนจึงทราบว่าเขาเป็นคนวรรณะ
พราหมณ์ หลวงพ่อบอกว่าท่ีคอของเขามีสายคลอ้งคอดว้ย แกไม่ไดต้ดัและสระผมมานานแลว้ ท่านสุพัฒน์โชค
ขอให้ฉายาขนุทะลวงฟันของคณะเรา จึงเขา้ไปขอถ่ายรูปแลว้ลองจบัเส้นผมของคุณพราหมณ์ พอท่านทาํท่าจะขอ
ดึงผมไปใหค้นอ่ืนดู คุณพราหมณ์แกกไ็ม่ไดโ้กรธอะไร แต่ส่ายหนา้ไม่ใหแ้ลว้พนมมือช้ีไปขา้งบนเหมือนจะบอกว่า
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พระเจา้หา้มไม่ใหต้ดัผมประมาณนั้น ท่านโชคบอกว่าผมแขง็อยา่งกบัซางมะพร้าว ก็เล่นเคร่งจดัไม่ตดัไม่สระเลยน่ี
นะคุณพราหมณ์ ผมของพ่ีพราหมณ์ถึงกระเซิงเสียอยา่งนั้น.. 

อยา่งท่ีกล่าวขา้งตน้วา่เดินอินเดียมีอะไรแปลกๆ ใหดู้เยอะ ต่อมาเราก็เดินผา่นบา้นคน ซ่ึงดูจะรกไปทั้งหมด 
เป็นห้องๆ ทาํดว้ยดิน รอบๆ มีแต่กองขยะแต่ท่ีเท่ห์ไม่เบาเพราะหมู่บา้นนั้นเขามีจานรับดาวเทียมแบบ KU-Band 
เสียดว้ย อยา่งท่ีวา่ ผา้ข้ีร้ิวห่อทอง 

เดินเร่ือยมาไดช้มทั้งธรรมชาติของคนอินเดียและสัตว ์ผา่นไปเจอรังผึ้งขนาดใหญ่ เจอฝงูลิงกลางทุ่งนาก็มี 
น่ีแหละเสน่ห์ของอินเดีย ผา่นไปพกัใหญ่เรากม็าพบป้ายขนาดใหญ่ขอ้ความว่า ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อุตตรประเทศ 
ประเทศอินเดียจะแบ่งการปกครองออกเป็นรัฐ แต่ละรัฐกจ็ะมีจงัหวดั อาํเภอ ตาํบลยอ่ยลงไป อุตตรประเทศน้ีป็นรัฐ
ท่ีอยูต่อนบนของอินเดีย ซ่ึงการเดินธรรมยาตราท่ีผา่นมาสองคร้ังนั้นเราเร่ิมจากรัฐพิหารแลว้จึงเขา้มารัฐน้ีภายหลงั  

ทางขา้งซา้ยมองไปไกลๆ เราสามารถมองเห็นรถไฟวิ่งผา่นไปมาเป็นระยะๆ แสดงว่าเรากาํลงัเดินขนานไป
ตามทางรถไฟนั่นเอง จากนั้นคณะของเราก็มาหยุดพกัชมส่ิงท่ีน่าสนใจอีกคร้ัง ทีน้ีเป็นเด็กแขกกาํลงัเล่นกบังูเห่า 
เหมือนกบัในภาพยนตร์ท่ีแขกเป่าป่ีเรียกงูออกมา ประมาณนั้นเลย 

เม่ือเขา้ไปดูใกล้ๆ  เราก็เห็นงูกาํลงัแผ่แม่เบ้ีย ดูน่าต่ืนเตน้จงัเลย ซ่ึงคาํว่างูเห่าหรือจงอางก็เป็นส่ิงท่ีทุกคน
กลวักนั แต่เม่ือดูไปนานๆ งูตวันั้นดูมนัมึนๆ ยงัไงไม่ทราบ ไม่แลบล้ิน เอียงหัวไปมาอย่างกบัคนเมาเลย หลวงพ่อ
บอกวา่มนัโดนเยบ็ปากมาแลว้ กรรมของมนัละเนอ้ 

เจา้เดก็คนนั้นรีบเขา้ไปเอาป่ีออกมาเป่าใหไ้ดบ้รรยากาศเรียกงู แต่เสียดายหนงักร่อยไปแลว้ไม่มีใครดูเท่าไร
เพราะหนงัหลอกเดก็ เอย้! หลอกผูใ้หญ่ไม่ไดห้นอเดก็นอ้ย 

หลวงพ่อขอนั่งพกัฉันนํ้ าใกล้ๆ  พอดีมีคนขาพิการลากสังขารมา แต่แกดูมีความสุข คุยกบัพวกเราแบบ
สบายๆ แลว้แกก็มาถ่ายรูปคู่กบัหลวงพ่อเสียดว้ย ทาํท่าทางแอค็ชัน่ไม่เบาอยา่งกบัพระเอกในหนงัเลย แต่กรรมของ
เขากต็อ้งชดใชต่้อไป 

เวลาผา่นไปเราจึงออกเดินกนัต่อ ผา่นมาเจอสาวงามนัง่อยูเ่กาะกลางของถนน เธอแต่งชุดสีดาํทั้งตวัหนัหนา้
มามองเห็นหนา้ไม่ชดัเพราะหนา้เธอดาํไปทั้งหมด ผมกระเซิงอีกต่างหาก ไม่ไดดู้ถูกนะจ๊ะแค่ลอ้เล่น คงไม่วา่กนันะ 

ต่อมาก็มาพบป้ายบอกทางไปเมืองมถุราอีก 47 กม. โกสีอีก 4 กม.และอกัร่าอีก 101 กม. เดินผา่นป้ายแลว้
มองยอ้นหลงัไปพบป้ายบอกทางไปนิวเดลีผา่นมา 98 กม.แลว้ เท่ากบัว่าผา่นมา 3 วนักว่าเราเดินเกือบ 100 กม.แลว้ 
คุณผูอ่้านผูฟั้งลองไปพิจารณาดูวา่คณะธรรมยาตราเดินชา้เร็วแค่ไหน 

เดินกนัจนมาถึงเขา้สู่ช่วงเยน็ มองไปไกลๆ ก็เห็นชุมชน บา้นคนมากมาย ท่ีเห็นเด่นชดัคือมสัยิดมากมาย 
สลบัเจดียข์องชาวฮินดูบา้ง มานัง่พกัขา้งทางอีกคร้ังแลว้ออกเดินต่อมาพบชายกลุ่มหน่ึงเขา้มาสอบถามกบัหลวงพ่อ
แลว้ขออนุญาตอะไรบางอยา่ง จากนั้นเขาก็ควกักลอ้งวิดีโอพร้อมไมโครโฟนออกมาสัมภาษณ์ จึงทราบว่าพวกเขา
เป็นนกัข่าวช่อง N-News แต่หลวงพอ่ไม่ไดส้นใจอะไร ท่านเดินตรงต่อไป 
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ในท่ีสุดเรากม็าถึงชุมชนเมืองโคล่ี มีผูค้นมากมาย รถราก็มาก ตามขา้งทางก็ยนืมองพวกเราเดินผา่นไป แลว้
มาถึงทางขา้งทางรถไฟกเ็ร่ิมเขา้สู่ช่วงคํ่าแลว้ จึงเร่ิมเตรียมไฟฉายกนั  เดินต่อไปไดอี้กไม่นานในตอนฟ้ามืดแลว้เราก็
มาถึงท่ีพกัเป็นสถานท่ีแห่งท่ีช่ือก็บอกว่าเป็นชาวพุทธแน่นนอนเพราะมีช่ือว่า ดร.อมัเบด็กา้ร์นาํหนา้คือ อัมเบ็ดก้าร์ 
ปาร์ค ในเขตเมืองโคลี่ เขา้มาขา้งในก็พบคณะท่ีมาถึงแลว้กางเตน็ทเ์รียงรายกนัทัว่ไป ตรงกลางมีรูปป้ันของ ดร.อมั
เบด็กา้ร์ ยนือยู ่จึงเป็นอนัจบการเดินทางของวนัน้ีเพียงเท่าน้ี นมสัเต  

วันที่ 22 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 5 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีพบว่าเราพกัอยูท่ี่อมัเบด็กา้ร์ปาร์ค 
เป็นสวนสาธารณะท่ีชาวพทุธในชุมชนนั้นสร้างข้ึนเพื่อยกยอ่ง ดร.อมัเบด็กา้ร์ แต่ยงัไม่มีอะไรมากนกั มีแต่สนามดิน
โล่งๆ ดา้นขา้งมีโรงเรียนแห่งหน่ึง อีกฟากติดกบัวดัฮินดู 

วนัน้ีเราไดรั้บข่าวดีและข่าวร้ายพร้อมกนั ข่าวดีคือหนังสือพิมพช่ื์อ จาคะรัน ซิตี ้คงจะเป็นหนังสือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน ลงภาพการเดินธรรมยาตราระหว่างท่ีคณะกาํลงันัง่พกักนัอยู่ท่ีเขตเมืองปัลวลัท่ีผ่านมา เขาพาดหัวตวัแดง
บรรทดับนว่า ยาตรา ซ่ึงแปลว่า เดินทาง บรรทดัลงมาเป็นเขียนว่า การเดินธรรมยาตราสันติภาพ ซ่ึงตอ้งขอแสดง
ความยนิดีกบัคณะธรรมยาตราทุกท่านดว้ยท่ีส่ือและคนอินเดียใหค้วามสนใจติดตามการเดินธรรมยาตราของพวกเรา
อยูทุ่กระยะ 

ต่อมาข่าวร้ายคือ เม่ือวานคนในคณะของเราถูกรุมทาํร้ายหรือกาํลงัจะถูกปลน้จากผูช้ายแขกสามคน คนท่ี
ถูกปลน้นั้นไม่ใช่ใครท่ีไหนคือ คุณออ้ ผูน้าํฝ่ายชายของคณะธรรมยาตราของเราน่ีเอง คุณออ้เล่าให้ฟังว่า แกกาํลงั
เดินตามหลงัมาเพ่ือใหท้นัคณะของหลวงพ่อสนองอยู ่ช่วงนั้นเป็นช่วงคํ่าแลว้แต่แกเดินอยูค่นเดียว  ระหว่างนั้นชาย
สามคนเขา้มาขา้งหลงัเพื่อจะทาํร้ายร่างกายแลว้คงจะเอากระเป๋าเงินไป คุณออ้แกก็คงมีวิชาดีหรือผา่นเร่ืองแบบน้ีมา
บา้งแลว้ แกป้องกนัตวัเองใหพ้น้จากอนัตรายวนันั้นไปได ้ตอ้งไปถามแกเองดีกว่า แต่ท่ีแน่ๆ แขกอินเดียเจอแม่ไม้
มวยไทยเขา้ไปถึงกบัถอยกรูดกนัไปเลย โดยปกติแลว้คุณออ้จะมีนิสยัในการเสียสละสูง ชอบช่วยเหลือคน แต่มาเจอ
แบบน้ีก็ตอ้งสั่งสอนกนับา้ง เห็นแกผอมๆ แต่อยา่ไปประมาทแกก็แลว้กนั ขอบอกว่าแขกสามคนกินแกไม่ลง อนัน้ี
ขออโหสิกรรมกนัไปนะ เพราะเรามาเดินเอาบุญ มิไดมี้เจตนาไม่ดีแต่อยา่งใด แผเ่มตตาใหช้ายสามคนนั้นดว้ย สาธุ 

ดงันั้นในเชา้วนัน้ีหลวงพ่อสนองจึงให้โอวาทในเร่ืองของความปลอดภยัเพราะมีเหตุข้ึน หลวงพ่อจึงอาศยั
เหตุน้ีอบรมสั่งสอนพวกเราทุกคน ซ่ึงบางคร้ังหลวงพ่อท่านก็เกรงใจ คนท่ีไม่เขา้ใจจะคิดว่าหลวงพ่อคิดมากหรือ
คิดร้ายไปหรือเปล่า แต่พอมีเหตุแลว้หลวงพ่อก็ตั้งใจจะพูดเร่ืองน้ีมานานแลว้ จึงไดโ้อกาสสอนพวกเรา ซ่ึงเม่ือการ
เดินธรรมยาตราคร้ังท่ีแลว้ หลวงพ่อท่านไดย้นิบางคนบางท่านในคณะพดูทาํนองว่า หลวงพ่อคิดมากเกินไป แต่พอ
มาเจอเหตุการณ์ร้ายจริงๆ คนพวกนั้นถึงกบัเงียบไปเลย เร่ืองน้ีหลวงพอ่ท่านจะคิดหรือคาดการณ์อะไรก็ตาม อนันั้น
เป็นเร่ืองของท่านเพราะท่านเป็นผูน้าํ ถา้เกิดเหตุการณ์บานปลาย คนท่ีรับผิดชอบก็คือหลวงพ่อคนเดียว แลว้คนท่ี
คอยพดูมารับผดิชอบแทนท่านไดไ้หม? อีกอยา่งผูท่ี้ร่วมเดินทุกคนถือวา่ทุกคนเป็นลูกศิษย ์ครูบาอาจารยจ์ะคิดจะทาํ
อะไร ก็ไม่ควรขดัแยง้ เพราะคาํว่าครูบาอาจารยส์ําหรับผูป้ฏิบติัธรรมนั้นสําคญัท่ีสุด เร่ืองน้ีมิไดมี้เจตนามาเล่า
เพื่อใหใ้ครเกิดความเสียหาย แต่ท่ีนาํมาเขียนนั้นเพื่อตอ้งการบรรยายใหผู้อ่้านทราบเหตุการณ์ทั้งดีและร้าย ทั้งปัญหา



 17

ภายนอกภายใน มิใช่เอาแต่เร่ืองในแง่บวกมาเล่าเพียงดา้นเดียว ความจริงการทาํงานทุกอยา่งก็มีอุปสรรคต่างๆ การ
เดินธรรมยาตราของหลวงพอ่สนองกเ็ช่นกนั มิฉะนั้นทุกคนจะไม่ไดบ้ารมีร่วมกนั  

หลวงพ่อไดอ้บรมในเร่ืองของความปลอดภยัว่า “อย่าเดินคนเดียว ให้เดินเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะคุณผู้หญิง
ต้องระวังตัวเองให้มาก อยู่ใกล้พระไว้กจ็ะปลอดภัย หลวงพ่อท่านยงับอกว่า เหตกุารณ์เม่ือวานอาตมากมี็ส่วนผิดเอง
เพราะอาตมาไม่ได้เดินปิดท้ายขบวนในช่วงคํา่ ดังน้ันต่อไปนีเ้ม่ือคํา่แล้วอาตมาจะเดินปิดท้ายขบวนเอง” 

หลวงพ่อให้คนท่ีเดินไม่ไหวออกมาทีละคน บางคนก็อายปิดหน้าปิดตา แต่เร่ืองน้ีไม่ตอ้งอายกนัเพราะ
สังขารมนัไม่ไหวจริงๆ ก็คงไม่มาเยาะเยย้กนั เวน้แต่คนท่ีใจไม่สู้จะขอข้ึนรถท่าเดียว อนัน้ีหลวงพ่อท่านบอกว่า 
“ขอให้ลองสู้กันดูก่อน มิใช่ยอมแพ้ง่ายๆ แบบนี”้ หลวงพอ่ท่านเห็นหลายคนในคณะเร่ิมหมดกาํลงั ท่านจึงสอนและ
ให้กาํลงัใจกบัทุกคนให้เขม้แข็ง กลา้หาญ ไม่ย่อทอ้ จนทุกคนดูยิ้มและมีกาํลงัใจดีข้ึน ขออนุโมทนาสาธุในความ
เสียสละและความเป็นผูน้าํของหลวงพอ่ดว้ยขอรับ 

จากนั้นทาํวตัรสวดมนต ์แลว้ออกเดินในช่วง 9 โมงเชา้ ก่อนถึงหนา้ประตูหลวงพ่อก็นาํพาเก็บขยะให้ทุก
คนดูเป็นตวัอยา่งทุกคร้ัง ใครจะช่วยท่านเกบ็หรือยนืดูกช่็าง แต่หลวงพอ่กย็งักม้ลงเกบ็ขยะอยูเ่ร่ือยไป 

ออกมาถึงถนนใหญ่คือถนนทางหลวง NH2 ขา้มฟากไปฝ่ังซา้ยแลว้เล้ียวขวาเพ่ือมุ่งหนา้สู่จุดหมายคือเมือง
อกัร่าต่อไป ช่วงเชา้อากาศยงัหนาวเยน็เหมือนทุกวนัท่ีเดินกนัมา สองขา้งทางในช่วงนั้นเป็นทุ่งนาเสียส่วนใหญ่ เรา
จึงมองเห็นโรงงานสีขา้วทั้งสองขา้งทาง เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยทีเดียว 

ตอนหน่ึงทุกคนมองเห็นไกลๆ ท่ีหนุ่มอินเดียสองคนกาํลงัจอดมอเตอร์ไซด์เพื่อปล่อยสุนัขสีดาํตวัหน่ึง 
แลว้ขบัรถจากไปแบบไม่สนใจใยดีมนัเลย เจา้สุนขัตวันั้นก็ยงังงวิ่งไปว่ิงมา พวกเราจึงเรียกมนัให้เขา้มา ซ่ึงหวงักนั
ว่ามนัอาจจะเป็นสุนัขธรรมยาตราเหมือนกบัเจา้แบล็คเหมือนกบัเม่ือเดินธรรมยาตราคร้ังท่ีผ่านมา แต่เจา้ตวัน้ีคง
ไม่ไดส้ร้างบารมีมากบัพวกเรา มนักลวัจนห่างลู่วิ่งแจน้หนีไปในทุ่งนาเลย  

เราเดินมาพบหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมืองกานปูร์อีก 375 กม. และเมืองอกัร่าอีก 88 กม. ตรงนั้นมองเห็น
พระคุณเจา้ในคณะของเรารูปหน่ึง อายทุ่านคงจะมากแลว้ ท่านกาํลงันัง่พกัอยูท่่านเดียว หลวงพ่อท่านก็มีเมตตาเขา้
ไปสอบถาม ท่านบอกหลวงพ่อว่าเหน่ือยหอบ ตอ้งขอพกัก่อน หลวงพ่อก็ถามว่าฉันยาอะไร ท่านก็บอกฉนัยาของ
หลวงพอ่สนองอยู ่หลวงพอ่จึงแนะนาํใหฉ้นัแบบน้ีๆ แลว้ขอลาออกเดินต่อไป 

ระหวา่งท่ีกาํลงัเดินหลวงพอ่กเ็ดินไปแลว้ก็แต่งเพลงธรรมะต่อจากท่ีท่านแต่งเอาไวต้รงท่ีพกัเม่ือเชา้ ใจของ
หลวงพ่อท่านว่างจริงๆ ทาํอะไรก็ไม่กงัวล ไม่เครียด จะเกิดปัญหาอะไรท่านก็จะแกไ้ขไปตามเร่ืองดว้ยเหตุดว้ยผล
ภายใตปั้ญญาอนัลึกซ้ึงของท่าน คนท่ีเดินตามหรือไดใ้กลชิ้ดหรือผูฟั้งลองฝึกทาํดูกนัก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
เลยทีเดียว อนัน้ีน่าจะเป็นส่ิงท่ีหลวงพอ่ฝึกอบรมจิตใจบ่มเพาะมานานจนท่านสามารถเขา้ใจอะไรทุกอยา่งหรือดูง่าย
ไปหมด นัน่กม็าจากการปฏิบติัธรรมนัน่เอง สาธุ 

เรามาถึงท่ีพกัทานอาหารเป็นวดัหรืออาศรมของฮินดูแห่งหน่ึง ตั้งอยูใ่กลก้บัสถานท่ีหรือสถานฝึกอะไรสัก
อยา่งช่ือ บีชะ วิทยายนั สนัยนัตระ แต่ช่ืออาศรมท่ีพกัอ่านไม่ออก ช่ืออ่านยาก 
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บริเวณวดัฮินดู แต่ขอเรียนอาศรมจะเขา้บรรยากาศดีกว่า มีพื้นท่ีเล็กๆ มีห้องประกอบพิธีทางศาสนา ท่ี
สาํคญัคือมีตน้ไมข้นาดใหญ่ทัว่บริเวณ   วนัน้ีคณะของเราจึงไดท่ี้พกัทานอาหารแบบร่มเยน็สะดวกสบาย    ทั้งเร่ือง
นํ้าใชแ้ละท่ีพกัผอ่น 

เม่ืออาหารพร้อมแลว้จึงเร่ิมพิจารณาทีละรูป แลว้มานัง่รวมกนัทั้งในและนอกสถานอาศรมแห่งนั้น หลวง
พ่อท่านยงัขอนั่งเขียนเพลงธรรมะไปก่อน อนุญาตให้ทุกคนทานอาหารไดต้ามสบาย เม่ือฉันอาหารลา้งบาตรกนั
แลว้ หลวงพ่อก็ประกาศว่าในช่วงบ่ายเราจะตอ้งเดินกนัอีก 16 กิโลเมตร แลว้หลวงพ่อก็สอนธรรมะในช่วงนั้นนาน
มากเร่ืองแลว้เร่ืองเล่า ไปติดตามชมใน SBBTV ก็แลว้กนั แต่คาํพูดท่ีประทบัใจของหลวงพ่อคือ “พ่อแม่น้ันรักลูก
มาก บางทีกบ็อกรัก บางทีกไ็ม่บอก ครูบาอาจารย์กรั็กลกูศิษย์เช่นกัน แต่ท่านจะไม่บอก...” 

เม่ือสวดมนตแ์ผเ่มตตาแลว้ หลวงพ่อก็อบรมช่างภาพหนุ่มของโทรทศัน์ SBBTV มือใหม่อีกคร้ัง ท่ีทั้งสาม
คนเพิ่งจะออกงานต่างประเทศเป็นคร้ังแรก หลวงพอ่ไดส้อนช่างภาพต่อหนา้ทุกคน ทั้งมุมมองของภาพ ความคิดใน
การถ่ายทอดภาพตอ้งมีใจรักและทุ่มเท ภาพจึงจะออกมาสวยและไดอ้ารมณ์ของภาพ หลวงพ่อท่านเขา้ใจศิลปะใน
การถ่ายภาพเป็นอยา่งดี จึงเมตตาสอนใหเ้ด็กพวกนั้น ใครอดทนต่อคาํว่ากล่าวตกัเตือนของครูบาอาจารยไ์ด ้อนาคต
ต่อไปกจ็ะเก่งมีความสามารถความเจริญไดใ้นอาชีพและหนา้ท่ีของตน 

คณะธรรมยาตราเร่ิมออกเดินราวบ่ายสองโมง ซ่ึงคณะของหลวงพ่อออกเดินทีหลงัสุด หลวงพ่อสั่งใหม้อบ
ปัจจยับาํรุงวดัฮินดูน้ี แต่เจา้หนา้ท่ีเขาไม่รับ อยากไดบุ้ญมากกวา่ อยา่งน้ีสิจึงเรียกวา่นกับวชท่ีแทจ้ริงเพราะแมจ้ะต่าง
ศาสนาต่างนิกายกนั เรากเ็ป็นนกับวชท่ีเอ้ือเฟ้ือใหก้นัและกนัได ้สาธุ 

เราเดินเลาะมาตามถนนลูกรังจนมาถึงสถานีตาํรวจใกลว้ดัฮินดูช่ือ สถานีตาํรวจอาํเภอฉาต้า แลว้ข้ึนมาบน
ถนนใหญ่อีกคร้ัง พบป้ายบอกทางไปเขตเมืองฉาตา้ เดินมาได้ไม่นานเราก็มาเจอกลุ่มอาจารยแ์ละนักเรียนยืน
ตอ้นรับคณะของเรามากมาย นกัเรียนท่ีน่ีเขาใส่เส้ือกนัหนาวสีแดงเกือบทุกคน ผูท่ี้เป็นอาจารยเ์ขา้มาตอ้นรับและ
แสดงความเคารพถวายพวงดอกไมก้บัหลวงพอ่ ก่อนออกเดินต่อไปหลวงพอ่ใหจ้ดช่ือโรงเรียนน้ีไวคื้อ SSS College 
of Education 

เดินต่อมาหลวงพอ่ท่านกม็องไปเห็นชายขา้งทางคนหน่ึงนัง่ริมถนน สภาพเน้ือตวัมอมแมมสกปรกไปหมด 
พอเห็นพวกเราแกกเ็อาผา้คลุมปิดหนา้ทนัทีแบบกลวัหรือไม่อยากคุยดว้ย หลวงพ่อจึงหยดุและใหพ้ระคุณเจา้เขา้ไป
เอาอาหารใหแ้ก แกกรั็บแลว้หลบเขา้ไปในผา้ มีชาวบา้นเดินมาบอกวา่ แกสติไม่ดีนัน่เอง 

เรามาเจอหลกักิโลเมตรไปอกัร่าอีก 83 กม.เท่านั้น ท่ีขา้งทางในช่วงนั้นเป็นทุ่งทรายสีขาว หลวงพ่อบอกว่า
เป็นเกลือ แลว้คณะของหลวงพ่อก็เดินมาแซงคนสาํคญัท่ีวดัสังฆทานหลายคน โดยเฉพาะทีมป้าๆ โฆษกและพิธีกร
รายการญาติธรรมยามบ่ายคือ ป้าเลก็ ป้าแป็ว ป้าแป๋ว ยกทีมมาร่วมเดินกบัหลวงพ่อกนัพร้อมเพรียง เม่ือเห็นป้าๆ ทั้ง
สามคนแลว้ก็นึกสาธุในใจท่ีทุกคนไดม้าเดินธรรมยาตราทั้งๆ ท่ีสังขารก็ไม่สู้ดีแต่มีใจและอยากสร้างบารมี ป้าๆ 
เหล่าน้ีเป็นคนวดัท่ีเก่าแก่มานานกนัทุกคน ช่วยเหลืองานวดัมาตั้งแต่ยงัสาวๆ จนถึงปัจจุบนักข็อเออร่ีลาออกจากงาน
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มาอยู่วดัแบบเต็มรูปแบบกนัทุกคนแลว้ คงจะขอสร้างบุญเพื่อเอาไปสู่ภพหนา้และขอฝากสังขารร่างกายน้ีไวท่ี้วดั
สงัฆทานดว้ย นอ้ยคนนกัท่ีจะทาํไดอ้ยา่งป้าๆ เหล่าน้ี คุณล่ะพร้อมท่ีจะเดินเขา้วดักนับา้งหรือยงั..? 

ในช่วงบ่ายน้ีอากาศกไ็ม่ร้อนมากนกั ท่ีทาํใหทุ้กคนรู้สึกเพลิดเพลินในการเดินคือตลอดทางเป็นทุ่งไร่ทุ่งนา 
ทั้งทุ่งมสัตาดสีเหลืองอร่ามสวยงาม ทุ่งนาท่ีเขียวขจี ท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่งคือสัตวป่์าของเมืองไทย แต่ท่ีอินเดียถือ
ว่าเป็นสัตวบ์า้นก็ว่าไดเ้พราะพวกมนัจะออกมาให้เราเห็นอยู่เร่ือยไปท่ีเห็นในวนันั้นมี ฝูงกวาง นกกระสาหัวแดง 
นกยูง ลิง กระรอก ฝูงนกกา เป็นตน้ ถา้เป็นท่ีเมืองไทยแลว้ ขนาดเขา้ไปในป่าก็ยงัไม่พบเห็นสัตวพ์วกน้ีก็เป็นได ้
ตอ้งขอชมคนอินเดียท่ีเขาอยูก่บัธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง คาํว่าเบียดเบียนสัตว ์รังแกทาํร้ายสัตวแ์ทบจะไม่มีใหเ้ห็นเลย 
จะมีกเ็ฉพาะววัหรืออูฐท่ีถูกใชแ้รงงานลากของอยา่งหนกั แต่หลวงพอ่บอกกรรมของมนั ชาติก่อนไปใชเ้ขาลากแบบ
น้ีมา ชาติน้ีกต็อ้งกลบัมาชดใชก้รรม 

ระหว่างท่ีเดินหลวงพ่อท่านหยดุเขียนเพลงเป็นระยะๆ ตอนนั้นท่านแต่งเพลงช่ือ แดดร่มลมตก เน้ือหาของ
เพลงท่านตอ้งการจะแต่งไวใ้หก้บัคณะธรรมยาตราของเรา ท่านบอกว่า “ต้องเขียนไว้ก่อน กันลืม แม้ตัวตายไป แต่
เพลงกย็งัอยู่สอนคนต่อไปได้”  

แลว้เรากเ็ดินสวนมาเจอกบัเดก็นอ้ยคนหน่ึงกาํลงัเขน็ถงัปิดฝาอะไรมา ท่ีเท่ห์ไม่เบาคือคุณนอ้งแกโมดิฟายล์
ลอ้รถเข็นเอง ใชฝ้าอะไรไม่รู้มาใส่เพลาแลว้เอากระดานแผ่นมาวางขา้งบน หลวงพ่อจึงหยุดแลว้ถามว่าขา้งในมี
อะไร พระของเราจึงขอเปิดฝาดูพร้อมๆ กบัท่ีเดก็นอ้ยคนนั้นจะบอกกบัหลวงพอ่วา่ ปานี แฮร์ พวกเราจึงเห็นพร้อมๆ 
กบัท่ีหลวงพอ่แปลใหฟั้งวา่ นํา้ครับ! หวัดีสร้างสรรคจ์ริงเดก็คนน้ี 

หลวงพ่อสอบถามเวลาอยูบ่่อยๆ เพราะถา้ช่วงเยน็ หลวงพ่อจะเดินปิดทา้ยขบวนตามท่ีท่านบอกไวเ้ม่ือเชา้ 
ท่านเป็นห่วงทุกคนมาก คอยสอดส่องดูแลเร่ือยไป จนมาถึงช่วงฟ้ามืดลงแลว้ หลวงพ่อมาหยดุรอท่ีหนา้วดัฮินดูแห่ง
หน่ึงก่อนเขา้เมือง พระอินเดียท่ีเดินร่วมมากบัเรามีหลายท่านท่ีร่วมกนัอธิบายใหค้นในวดัฟัง องคท่ี์อธิบายไดช้ดัเจน
และโดดเด่นตลอดทางคือ หลวงพ่อปิยะติสสะ ท่านอายมุากแลว้ บวชได ้4 พรรษา จนทั้งโยมและพราหมณ์เขา้มา
กราบหลวงพอ่และแสดงความเคารพกบัพวกเรา รวมทั้งฆราวาสดว้ย อะไรจะขนาดนั้น เร่ืองภาษาน่ีจึงเป็นส่ิงสาํคญั
มากในการเผยแผศ่าสนา ถา้พดูภาษาเขาไดก้ท็าํงานเผยแผท่ี่นัน่ได ้หลวงพอ่เคยบอกเอาไว ้

เม่ือคณะชุดสุดทา้ยเดินมาถึง หลวงพอ่จึงออกเดินปิดทา้ยขบวน ผา่นชุมชนแห่งหน่ึงแต่ไม่ทราบว่าช่ืออะไร
เพราะคํ่ามากแลว้ ต่างคนต่างเดิน จนในท่ีสุดกม็าถึงท่ีพกัของวนัน้ีคือ สรโวดัย อินเตอร์ คอลเลจ  อยู่ในเขตเมืองไจมุ
ฮ่า 

วันที่ 23 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 6 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีหลวงพ่อประกาศใหทุ้กคนทราบข่าว
ว่ามีหนังสือพิมพล์งข่าวการเดินธรรมยาตราอีกคร้ัง หนังสือพิมพฉ์บบันั้นช่ือ อะมะระ อุจาล่า จากนั้นหลวงพ่อก็
สอนธรรมะก่อนออกเดินทางเหมือนทุกวนัท่ีผา่นมา ซ่ึงแต่ละคนในตอนน้ีก็มีทุกขเวทนากนัมาก หลวงพ่อจึงสอน
ให้พิจารณาทุกข์ ให้เอาจิตละเอียดพิจารณากายหยาบ ท่านสอนเร่ือยไป... 
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ต่อจากนั้นหลวงพ่อท่านก็อ่านเพลงท่ีท่านแต่งเอาไวเ้ม่ือคืนให้ฟัง เป็นเพลงท่ีมาจากคาํโบราณว่า เสร็จนา
ฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขนุพล เน้ือหาเพลงตอ้งไปหาฟังกนัเอาเอง แต่ลงทา้ยหลวงพ่อสอนเป็นเชิงธรรมะว่า พ่อแม่จะ
ดีกต้็องมีลกูท่ีดี ครูบาอาจารย์จะดีจะดังได้กเ็พราะมีศิษย์ท่ีดีเช่นกัน  

ทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้จึงเร่ิมออกเดินราว 8 โมงเชา้ ขา้มถนนมาฝ่ังตรงขา้มท่ีมีร้ัวกั้นกลาง รถก็วิ่งไปมาเร็ว
มาก เม่ือหลวงพ่อขา้มมาแลว้ ท่านก็เป็นห่วงทุกคนยืนรอดูให้ทุกคนขา้มาพน้ก่อนแลว้ท่านจึงค่อยออกเดินต่อไป 
คนเป็นผูน้าํก็ตอ้งเสียสละ ห่วงใยบริวารแบบน้ีทุกคร้ังไป ต่ืนก่อนนอนท่ีหลงั (ยกเวน้แม่ครัว) หลวงพ่อท่านก็ทาํ
เป็นประจาํ กราบนมสัการอีกคร้ังขอรับ 

เราออกเดินมาพกัใหญ่บริเวณขา้งทางแห่งหน่ึงมีผูค้นมากมาย เม่ือเดินเขา้มาถึงท่ีพบว่าสถานท่ีน้ีมีการจดั
กิจกรรมอะไรสักอยา่งทางศาสนาเพราะเห็นมีภาพโปสเตอร์พระศิวะและพระเจา้ของชาวฮินดูตลอดงาน มีร้านขาย
ของมากมายอยา่งกบังานวดับา้นเราเลย 

ก่อนออกเดินทางหลวงพ่อแจง้มาก่อนแลว้ว่าวนัน้ีเราจะเดินกนัเพียง 21 กิโลเมตรเท่านั้น ถือว่าเดินสบายๆ 
ไม่ตอ้งรีบร้อนอยา่งใด เรามาเจอหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมืองมถุราอีก 17 กิโลเมตร ซ่ึงวนัน้ีเราคงจะไดไ้ปพกัท่ี
เมืองนั้น  

ช่วงนั้นเราเดินผา่นสถานศึกษาหลายแห่งเช่น GLA University ต่อมาเป็น GLNA Institute of Technology 
หลวงพ่อท่านให้ถ่ายภาพสถานท่ีศึกษาของอินเดียไว ้แลว้ท่านจึงปรารภว่า “การศึกษาของอินเดียและบางประเทศ
เช่น ญ่ีปุ่น เยอรมัน น้ันเขาสอนเดก็ท่ีเรียนจบแล้วให้สามารถไปทาํงานจริงได้เลย ไม่ต้องมาฝึกซ้อมอะไรอีกแล้ว 
ต่างจากระบบการศึกษาท่ีเมืองไทยท่ีเดก็เรียนจบมาแล้ว แต่ทาํงานไม่เป็น ได้แต่เรียนทฤษฎี อันนีท้าํให้ประเทศไทย
ยงัล้าหลงัประเทศช้ันนาํอยู่ เร่ือยไป” หลวงพอ่ท่านมีความเห็นแบบนั้น 

มาเจอป้ายบอกระยะทางไปกานปูร์อีก 355 กม. อกัร่าอีก 68 กม. และ มถุราอีก 15 กม. แลว้ก็มาพบปราสาท
สีแดงอยา่งกบัวงัเก่าแต่ไม่ทราบวา่เป็นสถานท่ีอะไรอาจจะเป็นโรงแรมหรือท่ีท่องเท่ียวก็เป็นได ้ไม่นานนกัคณะเรา
ก็มาถึง ชุมชนวรินดาวัน เป็นเขตเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เช่นกนั เดินต่อมาก็พบรูปป้ันหันหลงัให้กบัถนนขนาดใหญ่
มากๆ ซ่ึงคาดวา่น่าจะเป็นพระนารายณ์นัง่อยูบ่นหลงัสิงโต สวมชฎา มี 6 กร แต่ละมือถืออาวธุครบ  

เวลา 10.45 น. เราก็ถึงท่ีพกัทานอาหารของวนัน้ีเป็นสถานท่ีร้างแห่งหน่ึง ดา้นหนา้มีอาคารเล็กๆ คลา้ย
ประตูทางเขา้ ขา้งในเป็นป่าไมร้กแต่ร่มเยน็และกวา้งขวางดี ขา้งซา้ยเป็นบ่อนํ้ าขนาดใหญ่ มีบนัไดลงไปเป็นขั้นๆ  
ทุกคนจึงต่างหาท่ีพกัตามอธัยาศยั 

เม่ือไดเ้วลาพิจารณาอาหารแลว้ก็นาํมานั่งทานกนัตามอิสระ ไม่ไดม้านั่งรวมกนัเพราะสถานท่ีไม่อาํนวย 
เสร็จเร่ืองอาหารแลว้ก็พกัผ่อนเล็กน้อย จนหลวงพ่อประกาศเรียกให้ทุกคนเตรียมออกเดินทางในช่วงบ่ายต่อไป 
ก่อนออกเดินหลวงพอ่กส็อนธรรมะแลว้ทาํวตัรสวดมนต ์
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ในช่วงบ่ายอากาศร้อนข้ึน อุณหภูมิราว  28-31 องศาเซลเซียส จึงเร่ิมมีเหง่ือไหลออกมากนัมากข้ึน คณะ
ธรรมยาตราเดินผา่นมาถึงถนนขา้มทางรถไฟยาวหลายสิบเมตร ตอนนั้นรถไฟกาํลงัวิ่งมาพอดี ข้ึนมากลางสะพานก็
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ท่ีเป็นบา้นเรือนมากมายสุดตา 

ต่อมาเราก็มาพบวดัแห่งหน่ึงท่ีซุม้ประตูเป็นดอกบวัตรงกลาง ป้ายเขียนช่ือว่า ศรี ชัมพุสวามี ดิกัมบัร เชน 
สิทธะ เกษตร ช่ือแปลกๆ น่าจะไม่ใช่วดัของฮินดูเพราะมองไปขา้งในพบคลา้ยพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางสมาธิ ซ่ึง
ก็คือศาสดามหาวีระของศาสนาเชนนัน่เอง ลกัษณะของท่านมหาวีระน้ีใครท่ีไม่รู้จกัก็จะคิดว่าเป็นพระพุทธเจา้กนั
เพราะท่าทางและกิริยาต่างๆ เหมือนกบัพระพุทธเจา้ทุกประการ แต่ท่ีต่างกนัคือตอ้งยนืข้ึนจึงจะทราบว่าเป็นศาสดา
ของใคร เพราะท่านมหาวีระจะไม่นุ่งผา้!! 

เร่ืองของท่านมหาวีระและนกับวชของศาสนาเชนน้ีเคยเล่าไปแลว้เม่ือคร้ังเดินธุดงคค์ร้ังแรก โดยในตอน
นั้นหลวงพอ่และคณะไดพ้บกบันกับวชเชนท่ีไม่นุ่งผา้ระหวา่งกาํลงัเดินไปกสิุนารา จึงขอผา่นไปในตอนน้ี 

ทีแรกหลวงพ่อตั้งใจว่าจะเดินเหมือนเม่ือวานคือ เดินไปตามปกติเร่ือยๆ แซงคนอ่ืนบา้งแต่ท่านจะไปพกั
ขา้งหนา้ในช่วงท่ีใกลค้ ํ่าแลว้เพื่อเดินปิดทา้ยขบวนดูแลความปลอดภยั  เดินเร่ือยมาแลว้มองไปไกลๆ ทางขวามือก็
เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีแปลกตาอาคารทาํดว้ยหินสีขาว ขา้งบนมีลกัษณะเหมือนดอกบวัคลา้ยๆ กบัทชัมาฮาลเลย  

เม่ือเดินมาถึงสถานท่ีตรงนั้น หลวงพ่อนัง่พกัจึงไดช้มสถานท่ีนั้นใกลม้ากข้ึน ดูสวยงามเหมือนทชัมาฮาล 
สถานท่ีท่องเท่ียวติดอนัดบัโลกของอินเดีย ทุกคนต่างคาดกนัว่าน่าจะเป็นของชาวมุสลิม แต่ท่ีน่าสงสัยก็คือ ขา้งบน
ของดอกบวัไม่มีพระจนัทร์เส้ียวและดาวตรงกลางเลย ถา้เป็นของชาวมุสลิมตอ้งมีสัญลกัษณ์แบบน้ี อีกอยา่งถา้ใคร
อ่านช่ือของสถานท่ีไดก้จ็ะคิดวา่คงไม่ใช่ของมุสลิมเพราะท่ีนั้นเขาเขียนช่ือว่า ชะยะ คุรุ เทวี ช่ือน้ีน่าจะเป็นของฮินดู
มากกวา่ 

เรานัง่พกัไดไ้ม่นานกมี็คนมาบอกวา่ท่ีพกัของวนันั้นอยูข่า้งๆ ท่ีอาคารดอกบวัตรงนั้นนัน่เอง หลวงพ่อจึงพา
เขา้ไปยงัท่ีพกั เม่ือขา้มถนนมาบริเวณดา้นหน้าก็พบป้ายเป็นภาษาองักฤษบอกว่าท่ีน่ีเป็นวดั ไม่เสียค่าเขา้ ไม่รับ
บริจาค ใหถ่้ายรูปไดอี้กดว้ย แหม! น่าเขา้ไปชมจริง แต่ไปท่ีพกัก่อนดีกวา่ 

เราเล้ียวเขา้ซอยขา้งๆ ของวดันั้น จึงสามารถชมบริเวณวดัไดร้อบๆ พบว่าท่ีน่ีมีขนาดใหญ่มาก มีประตูทาง
เขา้รอบดา้นทาํดว้ยไม่แกะสลกัสวยงาม มีหอคอยสูงหลายเมตรทั้งส่ีทิศ อาคารตรงกลางมีขนาดใหญ่ ทุกยอดจะ
ประดบัดว้ยดอกบวัทั้งหมด ทั้งหมดทาํดว้ยหินสีขาว ทาํใหดู้สวยงามเด่นและสะดุดตาแก่ผูท่ี้ผา่นไปมา  

สถานท่ีพกัของเราห่างจากถนนใหญ่ราว 100 เมตรทางซา้ยมือ มีร้ัวกาํแพงสูงใหญ่ปลอดภยัดี เม่ือเขา้มาขา้ง
ในแลว้ทุกคนก็ตอ้งตกตะลึงพร้อมทั้งกล่ินหอมรันจวนใจ บางคนท่ีไม่คุน้ถึงกบัจะเป็นลมก็มี เพราะขา้งซา้ยเป็นทุ่ง
ข้ีววัป้ันขายเตม็ไปทัว่บริเวณ แต่ส่วนมากเราจะไปพกัฝ่ังตรงขา้มท่ีมีแต่อุปกรณ์ก่อสร้างจาํพวกไม ้บางท่านบางคน
ท่ีกลา้หาญชาญชยัเขา้ไปนอนในทุ่งน้ีววักต็อ้งขอยกน้ิวใหเ้ลยวา่ คุณสุดยอดมาก..!! 

วนันั้นถือว่าเรามาถึงท่ีพกักนัเร็วมากเป็นพิเศษ หลายคนยงัสงสัยกบัผูส้าํรวจทางอยูว่่าใช่ 20 กม.จริงหรือ
เพราะทาํไมมาถึงเร็วจงั แต่ก็ดีท่ีไดม้าสรงนํ้ าอาบนํ้ ากนัเพราะ 4-5 ท่ีผ่านมามีส่วนนอ้ยมากท่ีอาบนํ้ าก่อนนอนก 
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ส่วนมากคงจะแค่เช็ดตวัเช็ดเทา้แลว้คงเขา้นอน หรือ..ส่วนมากท่ีสุดตูขอนอนเลยดีกว่า ไม่ไหวแลว้ เหน่ือยก็เหน่ือย 
เม่ือยกเ็ม่ือย หนาวกห็นาว อนัน้ีไม่ไดส้าํรวจนะ เดาเองเอง..? 

เม่ือเดินสาํรวจรอบๆ ท่ีพกัแลว้ก็พบว่าท่ีน่ีเป็นคลินิกสาํหรับใหบ้ริการชาวบา้น โดยผูอุ้ปถมัภก์็คือผูท่ี้สร้าง
วดัฮินดูท่ีสวยงามฝ่ังตรงขา้มนั้นนัน่เอง ท่านผูน้ี้ช่ือ บาบา ชัย คุรุ เทวี ตามช่ือของวดั ท่านผูน้ี้อายุราว 100 ปีแลว้ 
หนวดเคราสีขาว รูปร่างทว้ม นุ่งผา้ห่มผา้สีขาวทั้งหมด ดูท่าทางใจดีมีเมตตา ชาวบา้นท่ีมาขอรับการรักษากบัหมอ
ท่ีน่ีรักท่านผูน้ี้มาก เขาพูดถึงท่านผูน้ี้แลว้ยกมือข้ึนพนมเหนือหัวเหมือนกบัคนไทยเราพูดถึงพระเจา้แผ่นดินหรือ
พระสงฆแ์บบนั้นเลย 

ท่านผูน้ี้คงเป็นผูน้าํทางศาสนาดว้ยและใหก้ารสังคมสงเคราะห์กบัชาวบา้น จึงถือว่าท่านเป็นผูมี้เมตตาท่าน
หน่ึง ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดศาสนาใด ความเมตตานั้นก็ให้กบัทุกคนบนโลกใบน้ีได ้ไม่มีใครรังเกียจ อย่างท่ี
หลวงพอ่สนองท่านมีท่านเป็นและท่านเคยพดูเอาไวว้า่ ความเมตตาเป็นคุณธรรมสากล 

หลวงพ่อพกับริเวณหน้าอาคารคลินิก ช่วงนั้นมีคนไขเ้ขา้มาหาคุณหมอหลายราย ช่วงเยน็ของวนันั้นก็มี
นักข่าวเขา้มาขอสัมภาษณ์กบัหลวงพ่อเร่ืองการเดินธรรมยาตราเป็นข่าวโทรทศัน์ช่ือ  Doordarshan National 
Channel  

จากนั้นก็มีชาวพุทธในเมืองน้ี ซ่ึงท่ีน่ีก็คือเมืองมถุรานั่นเอง ทั้งพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา เขา้มากราบ
นมสัการหลวงพ่อสนองกนัมากมาย ชาวพุทธกลุ่มน้ีก็เป็นชาวพุทธรุ่นใหม่ท่ีมาจากสายของดร.อมัเบ็ดกา้ร์เช่นกนั 
คนท่ีน่ีเขาจะเรียกช่ือดร.อัมเบ็ดก้าร์อีกแบบว่า ซาเฮ็บ จึงนับว่าท่านผูน้ี้เป็นบุคคลประวติัศาสตร์ท่ีน่ายกย่อง
นานัปการท่ีท่านไดน้าํพระพุทธศาสนากลบัมาสู่ชาวอินเดียอีกคร้ัง ขอมอบบุญบารมีในการเดินธรรมยาตราของ
พวกเราใหก้บัคุณซาเฮบ็หรือ ดร.อมัเบด็กา้ร์ ดว้ย สาธุ 

ทุกคนดีใจมากท่ีมีชาวพุทธจากเมืองไทยมาเยี่ยมเยยีน ต่างคนต่างเขา้ไปแสดงความเคารพถวายดอกไมก้บั
หลวงพ่อ จากนั้นทั้งหมดก็มานัง่รวมกนัขา้งหนา้หลวงพ่อแลว้สวดบทคาํขอขมาครูบาอาจารย ์ซ่ึงเป็นบทสวดท่ีให้
ความเคารพอย่างสูงของชาวพุทธอินเดียเพราะสังเกตไดจ้ากทุกคร้ังท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธเมืองไหนท่ีมา
กราบหลวงพ่อหรือแมแ้ต่พระและสามเณรอินเดียท่ีร่วมเดินมากบัพวกเรา ทุกคนจะมากราบขอขมาสวดบทน้ีกบั
หลวงพอ่ทุกรายไป 

วนัน้ีจึงจบการเดินทางแบบแฮปป้ีเอนด้ิงอีกวนัหน่ึงท่ี คลินิกใกล้วัดดอกบัวในเมืองมถุรา ซ่ึงพวกเราชาว
พทุธทั้งไทยและอินเดียดินแดนมาตุภูมิของพทุธศาสนาไดเ้ช่ือมสมัพนัธ์กนัอยา่งน่าประทบัใจ เอวงัและนมสัเต 

วันที่ 24 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 7 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีพระภิกษุชาวอินเดียท่ีร่วมเดินธรรม
ยาตรากบัพวกเราเขา้มากราบนมสัการเพ่ือลาหลวงพ่อกลบัไปร่วมงานท่ีวดัของท่าน พระรูปน้ีเคยร่วมเดินกบัหลวง
พ่อเม่ือคร้ังท่ีแลว้ ตอนนั้นพระอาจารยข์องท่านท่ีใชจี้วรดว้ยผา้บงัสุกุลช่ือ ท่านจโยติ ก็ร่วมเดินดว้ย มาคร้ังน้ีมาแค่
ลูกศิษย ์สามเณรและอุบาสกอย่างละหน่ึงท่าน แต่ท่านก็บอกหลวงพ่อว่าถา้งานท่ีวดัเสร็จแลว้ ตวัท่านและพระ
อาจารยก์จ็ะเดินทางมาสมทบกบัคณะของเราอีกคร้ัง 
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คณะสงฆก์ลุ่มน้ีรู้จกัหลวงพ่อสนองเม่ือคร้ังท่ีหลวงพ่อยงัจาํพรรษาท่ีพุทธคยาปี 2552 ท่ีผ่านมา เป็นพระ
ท่ีมาจากสายของดร.อมัเบ็ดกา้ร์ ซ่ึงมีขอ้วตัรปฏิบติัท่ีเหมือนกบัพระกรรมฐานบา้นเราคือถือธุดงควตัร เช่น ฉัน
เฉพาะในบาตร ถือผา้บงัสุกลุ เป็นตน้ พวกท่านคงมาศึกษาขอ้วตัรของพวกเรามาแลว้จึงไดนิ้มนตห์ลวงพ่อสนองให้
ไปร่วมงานท่ีวดัของท่านอยู่ท่ีเมืองนาคปูร์ อยู่ในรัฐราชสถานทางภาคกลางของอินเดีย แต่ตอนนั้นหลวงพ่อไม่
สะดวก ติดภารกิจหลายอย่าง ซ่ึงดูแลว้ท่านคงอยากจะเช่ือมสัมพนัธ์ระหว่างชาวพุทธด้วยกันเพ่ือการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาใหก้วา้งออกไปทัว่อินเดีย  

ก่อนลากลบัพระรูปน้ีได้คุยกับหลวงพ่อถึงสถานท่ีท่ีเราพกักันท่ีน่ีท่ีอยู่ขา้งวดัคลา้ยๆ กับของชาวฮินดู 
ปรากฏว่าวดัท่ีสวยงามยิ่งใหญ่อลงัการแห่งนั้น พระอินเดียท่านบอกหลวงพ่อสนองว่าผูส้ร้างเป็นชาวสิกข ์มาจาก
รัฐปัญจาบอยูท่างตอนเหนือของอินเดียและไม่ทานเน้ือสตัว ์เขาตอ้งการสร้างวดัน้ีใหเ้ป็นของคนทุกศาสนา จึงเป็นท่ี
เขา้ใจผดิกนัเม่ือวานวา่วดันั้นเป็นของมุสลิมหรือฮินดูกนัแน่ แต่ท่ีตอ้งจาํไวต่้อไปคือ ถา้ช่ือวดัท่ีมีคาํว่า คุรุ น่าจะเป็น
วดัของชาวสิกขม์ากท่ีสุดเพราะศาสนาสิกขเ์ขาจะนับถือคุรุหรือครูอาจารยเ์ป็นใหญ่ แต่จะเป็นศาสนาอะไรก็ตาม
ผูส้ร้างก็เป็นผูท่ี้เปิดกวา้งยอมรับทุกศาสนา โดยเฉพาะผูส้ร้างวดัท่านน้ีมีดาํริตรงกับหลวงพ่อเร่ืองของการทาํ
ประโยชน์ให้คนทั้งโลกทุกชาติทุกศาสนา บุคคลแบบน้ีถา้มีมากๆ บนโลกใบน้ี ก็จะทาํให้โลกใบน้ีมีแต่ความสุข
ความสงบร่มเยน็ ไม่มีการเบียดเบียนแก่งแยง่ชิงดีกนัอยา่งในปัจจุบนัน้ี ขอให้โลกน้ีมีแต่สันติภาพตามท่ีคณะธรรม
ยาตราของพวกเราตั้งในเดินใหทุ้กคนดว้ยเทอญ 

หลวงพ่อท่านขอตวัไปเขา้ห้องนํ้ า  เม่ือเสร็จธุระแลว้ก็มีเหตุให้หลวงพ่อก็ตอ้งสอนพวกเราเร่ืองความ
สะอาดกนัอีกคร้ัง นัน่กเ็พราะหอ้งนํ้าท่ีเราใชไ้ม่มีใครทาํความสะอาดเลย  สกปรกไปหมด มีแต่คนรังเกียจ หลวงพ่อ
บอกว่า “แม้แต่อุจจาระของตัวเราเอง เรากย็งัรังเกียจเลย  มาคร้ังนีก้ไ็ม่ได้สอนเร่ืองการล้างห้องนํา้บ้างเลย  วันนีถื้อ
เป็นโอกาสท่ีเราจะได้สร้างบารมีกัน ใครอยากเดินกเ็ดินไปก่อน...?” 

หลวงพอ่สอนต่อไปวา่ “ท่ีเรามากันน่ี มิใช่มาเอาแต่เดินอย่างเดียว เรามาฝึกนิสัยแบบพระกรรมฐานทุกเร่ือง 
ความสะอาดน่ีกเ็ป็นเร่ืองสาํคัญ  ถ้าเราล้างห้องนํา้ให้เขา  คนอินเดียเขากจ็ะดูพวกเราแล้วกอ็าจจะไม่เข้าใจ แต่ในวัน
หลงัต่อไปเขากอ็าจจะนาํนิสัยความสะอาดแบบนีไ้ปใช้บ้างกเ็ป็นได้ คนอินเดียเขาไม่ใช่คนโง่นะ เขาดูพวกเราตลอด
ว่าเรากินอยู่อย่างไร เรามาทาํอะไร คนอินเดียน่ีกญ็าติเราท้ังน้ัน หมหูมากาไก่กญ็าติของเราท้ังหมด” 

จากนั้นหลวงพ่อนาํทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้  ท่านก็ออกเดินลุยทาํความสะอาดท่ีพกัทัว่บริเวณตั้งแต่ห้องนํ้ า  
ห้องส้วม ขยะรอบๆ ทุกช้ินจนเกล้ียงไปหมด คนท่ีมีใจเสียสละหรือเช่ือฟังครูบาอาจารยก์็ลงมือช่วยหลวงพ่อทาํ
ความสะอาดกนัยกใหญ่ อนัน้ีเป็นบุญของใครของท่าน ใครทาํใครได ้ใครเฉยกไ็ม่ไดบุ้ญนะ 

คณะธรรมยาตราออกเดินทางราว 9 โมงกว่า ไปอีกทางประตู เดินออกจากซอยแลว้ก็มาพบถนนใหญ่ ขา้ม
ถนนมาฝ่ังตรงขา้งแลว้มุ่งหนา้ต่อไป เดินมาถึงถนนขา้มทางรถไฟพบหลกักิโลเมตรบอกระยะทางอกัร่าอีก 51 กม. 
ลงมาจากสะพานแลว้เดินต่อมาก็มาเจอชาวอินเดียกลุ่มใหญ่ยืนตอ้นรับคณะของเรา พอเดินเขา้มาใกล้ๆ  พวกเขาก็
โปรยดอกไมใ้ส่พวกเรา ทุกคนยิม้แยม้แจ่มใสดีใจท่ีไดต้อ้นรับคณะธรรมยาตราจากเมืองไทย 
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จากนั้นเราเดินต่อเร่ือยมา สองขา้งทางในตอนนั้นเป็นถนนส่ีเลน สองเลนตรงกลางเป็นถนนหลกั ช่วงสายๆ 
มีแดดออกมากทาํใหอ้ากาศร้อนพอสมควร เดินกนัมาเวลาประมาณ 10 โมงกว่าไดร้ะยะทางราว 5 กิโลเมตร เราก็
มาถึงท่ีพกัทานอาหารของวนัน้ีคือ กรามโยคี โฮม ปราลิ  

เม่ือเขา้มาขา้งในดูคลา้ยๆ กบัรีสอร์ทหรือสถานท่ีพกัอะไรสักอยา่ง รอบๆ บริเวณเป็นสนามหญา้เขียวอยา่ง
ดี มีร่มไมเ้ป็นบางช่วงไม่ถึงกบัมาก แต่ละท่านจึงแยกยา้ยกนัหาท่ีพกัตามสะดวก ส่วนหลวงพ่อนั่งในซุ้มวงกลม
บริเวณทางเขา้ 

เม่ือคณะแม่ครัวพร้อมจึงเร่ิมพิจารณาอาหาร วนัน้ีโต๊ะจดัอาหารไว ้3 แถว จากนั้นหลวงพ่อก็อนุญาตให้
พระฉนัอาหารไดเ้ลย เม่ือเสร็จแลว้ก็พกัผอ่นตามอธัยาศยัเช่นเคย เวลาผา่นไปนานพอสมควรจนหลายคนออกเดิน
ไปก่อนกมี็ เหลือแต่คณะติดตามหลวงพอ่สนองและญาติโยมบางกลุ่มท่ีทาํวตัรสวดมนตก่์อนออกเดินทาง 

ออกจากท่ีพกัทานอาหารมาไม่นานก็เดินผา่นโรงเรียนและสถานท่ีซอ้มคริกเก็ต กีฬายอดฮิตของคนอินเดีย 
ช่วงบ่ายน้ีอากาศร้อนข้ึนราว 32 องศาเซลเซียส สองขา้งทางส่วนใหญ่เป็นชุมชน ไม่เหมือนกบัวนัท่ีผา่นมา เรามาถึง
สามแยกหน่ึงถา้เล้ียวซา้ยจะไปเมืองมถุรา แต่เราเดินตรงต่อไปยงัเป้าหมายคืออกัร่า 

เขา้มาสู่ชุมชนอีกคร้ังแต่ยงัอยูใ่นเขตเมืองมถุรา มาเจอวดัฮินดูแห่งหน่ึง ช่ืออ่านยากจงั แต่ท่ีซุม้ประตูขา้งบน
ป้ันเป็นดอกบวัคว ํ่า สองขา้งมีรูปป้ันสิงโต ใตป้้ายช่ือวดัมีเคร่ืองหมายสวสัดิกะหรือท่ีคนทัว่ไปรู้จกัคือ  สัญลกัษณ์
ของเคร่ืองหมายนาซีของฮิตเลอร์ผูน้าํสงครามโลกคร้ังท่ีสอง หลวงพ่อเคยบอกว่า เคร่ืองหมายน้ีมีในอินเดียนาน
มาแลว้ ฮิตเลอร์ไดน้าํสญัลกัษณ์น้ีไปเป็นเคร่ืองหมายของกองทพันาซี 

เดินกนัมาถึงหลกักิโลเมตรอกัร่าอีก 42 กม. แลว้ก็เดินข้ึนถนนขา้มทางรถไฟอีกคร้ัง มองไปไกลๆ เห็น
ปล่องควนัมีไฟพุ่งออกมาเป็นระยะๆ หลวงพ่อช้ีให้ดูแลว้บอกว่าบริเวณนั้นทั้งหมดเป็นโรงกลัน่นํ้ ามนัของอินเดีย  
ซ่ึงถา้มองกวาดสายตาออกไปท่ีเราเห็นปล่องเลก็ปล่องใหญ่ทั้งหมดนัน่คือ โรงกลัน่นํ้ ามนันัน่เอง 

เดินลงสะพานมากเ็ขา้มาใกลโ้รงกลัน่นํ้ ามนัมากข้ึน  ต่อมาเราก็เดินผา่นมาถึงหา้งรรพสินคา้ขนาดใหญ่แห่ง
หน่ึง ซ่ึงตั้งแต่ท่ีเราเดินกนัมา ห้างน้ีน่าจะใหญ่ท่ีสุด เราเดินมาถึงป้ายขนาดใหญ่บอกระยะทางตรงไปอกัร่าอีก 40 
กม. เขตฟะระฮะอีก 10 กม. แต่ถา้เล้ียวขวาจะไปเขต มถุรา รีไฟเนอร่ี  

เดินต่อมามองไปทางซา้ยกพ็บสถานท่ีมีกาํแพงยาวไกล มาถึงหนา้ประตูทางเขา้มีรูปโรงกลัน่นํ้ ามนั  ในเขต
ร้ัวนั้น สามารถมองเห็นปล่องไฟท่ีพ่นออกมาอยา่งแรง หลวงพ่อบอกว่าเวลากลัน่นํ้ ามนัจะตอ้งพ่นไฟออกมาแบบบ
น้ี มองเห็นป้ายโรงงานเขียนคาํวา่ รีไฟเนอรร่ี อนัน้ีเป็นช่ือของเร่ืองโรงกลัน่นํ้ ามนั 

มาถึงป๊ัมนํ้ามนัแห่งหน่ึง ทีแรกนึกว่าหลวงพ่อจะเล้ียวเขา้ไปนัง่พกั  แต่ท่านเล้ียวเขา้ป๊ัมแลว้เดินตรงไปผา่น
ร้านแมคโดนัล ซ่ึงเพิ่งจะเจอท่ีอินเดียเป็นคร้ังแรก ดูกิจการล่อแล่เหลือเกิน ขา้งในดูโทรมๆ หมองๆ บอกไม่ถูก 
สงสยัคนอินเดียเขาจะชอบแต่พวกจาปาตีอาหารแขกของเขาเท่านั้นกระมงั คุณแมคโดนลัจึงเจาะตลาดอินเดียไม่เขา้
เลย 
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ก่อนออกจากร้านแมคโดนลั เจา้เด็กขอทานตวันอ้ยสามคน เน้ือตวัมอมแมม แถมยงัไม่นุ่งกางเกงล่อนจอ้น 
เดินทาํท่าทะล่ึงเขามาขอเงินกบัพวกเราเสียอีก แต่ไม่ไดมี้ใครหยดุ ต่างคนต่างเดินผา่นไป  

มาถึงขา้งทางแห่งหน่ึง หลวงพ่อช้ีให้ดูบา้นสุดคลาสสิคเป็นบา้นริมถนนท่ีขอบอกว่าคงจะมีแต่อินเดีย
เท่านั้นกระมงัท่ีทาํได ้ท่ีน่ีเป็นบา้นของคนเร่ร่อนอพยพเดินทางไปเร่ือย สุดๆ แห่งความจนเลย ชาวบา้นกลุ่มนั้น
กาํลงันัง่ตีเหลก็อยู ่ฝ่ายคุณผูห้ญิงเห็นพวกเรากอุ็ม้ลูกจูงหลานออกมาขอทานกนั 

พอเลยจากบา้นคลาสสิคบริเวณนั้นมา สองขา้งทางก็เป็นตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืนตลอดทาง ทาํให้การเดินดูมี
ชีวิตชีวาข้ึน เดินผ่านโรงเรียนเล็กๆ แห่งหน่ึงท่ีเห็นรูปป้ันของดร.อมัเบ็ดกา้ร์อีกคร้ัง แลว้หลวงพ่อก็มาพกัรอคณะ
ตรงหลกักิโลเมตรบอกระยะทางไปอกัร่าอีก 36 กม. 

ช่วงนั้นจึงนัง่พกันัง่คุยกนัเพื่อรอใหค้นของเราทั้งหมดเดินตามมาทนัเพราะเขา้สู่ช่วงเยน็แลว้ แต่แลว้ก็มีข่าว
ร้ายรายงานมาว่า ช่างกลอ้งของเราเห็นหนุ่มอินเดียสองคนขบัมอเตอร์ไซดม์า ท่าทางออกลูกนกัเลง มาถึงท่ีพระรูป
หน่ึงแลว้สร้างกรรมดว้ยการถีบจนพระคุณเจา้ท่านลม้ลงไป แลว้มนักข็บัรถหนีไป 

เม่ือหลวงพ่อไดฟั้งแลว้ ท่านก็บอกให้ทุกคนมาเดินรวมกนั อย่าเดินคนเดียวโดยเฉพาะผูห้ญิงให้เดินเป็น
กลุ่ม มีพระนาํหนา้ สถานการณ์ดูไม่ดีเลย พอมาถึงช่วงน้ีหลวงพอ่ไม่ไวใ้จอีกต่อไปแลว้ ท่านจึงสัง่ใหโ้ทรไปหาท่าน
เคนเพื่อเกบ็คนท่ีเดินขา้งหลงัข้ึนรถมาใหห้มด โดยไม่มีขอ้แมใ้ดๆ 

ท่านบอกว่าตอนน้ีพวกเรากาํลงัอยูใ่นเขตท่ีตอ้งระวงัอยูต่ลอดเพราะเร่ืองน้ีเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงคร้ังท่ีสอง
ต่อจากท่ีคุณออ้โดนพวกปลน้มาเม่ือวนัก่อน ดูตอนน้ีหลวงพ่อจะเป็นห่วงทุกคนในคณะมาก ท่านพูดถึงเร่ืองความ
ปลอดภยั การป้องกนัหมู่คณะเท่านั้น คนเป็นผูน้าํกต็อ้งรับภาระมากกวา่ทุกคนแบบน้ี 

หลวงพอ่บอกกบัพระท่ีเดินตามมาวา่ท่านกเ็กรงใจ เด๋ียวเขาจะหาวา่ท่านพดูมากไปก่อน ตอนน้ีท่านไม่ไวใ้จ
แลว้ ตอ้งออกระเบียบเพื่อรักษาความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด 

เราเดินผา่นบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางแลว้ก็เลยมาจนฟ้ามืด มีโยมกลุ่มเดียวเท่านั้นท่ีเดินนาํหนา้คณะของ
หลวงพอ่ นอกนั้นไปถึงท่ีพกักนัหมดแลว้ 

เดินมาถึงแยกเล้ียวเขา้ชุมชนแห่งหน่ึงเพื่อไปยงัท่ีพกั เขา้มาทางถนนลูกรังขนาดเลก็ ผูค้นรถราจอแจเสียงดงั 
ผ่านสถานีตาํรวจเมืองมถุรา กว่าจะมาถึงท่ีพกัก็เกือบ 2 ทุ่ม เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงคลา้ยกบัโรงเรียนแต่ดูเก่าและ
โทรม ซ่ึงวนัพรุ่งน้ีก็จะรู้ว่าท่ีพกัคืนน้ีเป็นอะไร แต่ท่ีแน่ๆ นํ้ าไม่สะดวก ท่ีพกัจาํกดัมากตอ้งกางเต็นทติ์ดๆ กนั  แต่
ทุกคนก็ตอ้งปรับตวัเองให้เขา้กบัเหตุการณ์ในแต่ละวนัจนไดเ้พราะเรามาฝึกมาสร้างบารมี ไม่ไดม้าสบาย น่ีแหละ
ธรรมยาตรา เอวงัของวนัน้ี นมสัเต... 

วันที่ 25 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 8 ของการเดินธรรมยาตรา เม่ือวานพบว่าเราพกัท่ี โรงเรียนในเมืองฟะระ
ฮะห์ วนัน้ีเรามีโปรแกรมจะตอ้งออกเดินทางกนัแต่เชา้มืดเพราะระยะทางของวนัน้ีตอ้งเดินร่วม 30 กว่ากิโลเมตร ซ่ึง
น่าจะเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เดินธรรมยาตราในคร้ังน้ีเลย 
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คุณออ้เป่านกหวีดปลุกทุกคนตั้งแต่ตี 4 แต่ก็ยงัเงียบไม่มีใครขยบัตวัเท่าไร ต่อมาราวตี 5 เสียงนกหวีดก็ดงั
อีกคร้ัง คร้ังน้ีดูเร่ิมจะมีคนลุกข้ึนมาเก็บสัมภาระกนับา้งแลว้ เหตุท่ีไม่อยากจะออกกนัมาเพราะคงจะเพลียกนัมาก
และอากาศขา้งนอกเตน็ทก์เ็ยน็มากเอาเสียดว้ย 

ผูท่ี้ลุกออกมาก่อนใครแลว้ออกเดินสาํรวจบริเวณรอบท่ีพกัก็คือ หลวงพ่อสนอง ผูน้าํกองทพัธรรมยาตรา
ของพวกเรานั่นเอง หลวงพ่อมกัจะต่ืนก่อนและนอนท่ีหลงัทุกคนเกือบทุกวนั ท่านออกมาจากท่ีพกัแลว้เดินมา
สํารวจดูท่ีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีซ้ือมาใหม่เฉพาะงานน้ีเลย จากนั้นท่านจึงมานั่งบริเวณกลางลานสนามใกลก้ับ
สถานท่ีทาํครัว 

ท่านนัง่มองสภาพโดยรอบคงจะพิจารณาอะไรบางอยา่ง แต่ท่ีเห็นแน่ๆ คือทีมแม่ครัวกาํลงัสาละวนกบัการ
ทาํอาหารเล้ียงคณะของเรา หลวงพ่อเคยบอกเอาไวว้่า แม่ครัวน่ีเป็นกองกาํลังเสบียง ถ้าขาดแม่ครัว กองทัพกเ็ดิน
ต่อไปไม่ได้ ยิง่ในปีน้ีคณะเดินทางมามีผูร่้วมเดินทางมา 300 กวา่คน แม่ครัวกต็อ้งรับงานหนกัเพิ่มอีกหลายเท่าตวั  

เม่ือกล่าวถึงแม่ครัวของคณะเราแลว้ ก็ตอ้งขอชมและยอมรับว่าแม่ครัวกลุ่มน้ีมีความอดทนและเสียสละสูง
มาก เพราะการเล้ียงคนจาํนวนหลายร้อยคน ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เลย แม่ครัวในคณะของเราเท่าท่ีรู้จกัและพอจะจาํไดก้็มี 
แม่ชีกฤษณา ผูน้าํทีมแม่ครัวเจา้เดิมท่ีทาํหนา้ท่ีน้ีมาทุกคร้ังตั้งแต่หลวงพอ่เร่ิมเดินธรรมยาตราท่ีอินเดียมา แลว้ก็มีคุณ
เอ๋ลูกสาวแม่ชีกฤษณา แม่เฉลา คุณน้อยลูกสาวคุณอุไรจากจังหวัดระยอง ทั้ง 4 คนน้ีเป็นกาํลงัหลกัมาตั้งแต่เดิน
ธรรมยาตราคร้ังท่ีแลว้ แลว้กย็งัมีอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงบางคนก็จาํหนา้ไดแ้ต่ไม่ทราบช่ือ อนัน้ีตอ้งขออภยัดว้ย แต่ทั้งหมด
น้ีกคื็อทีมแม่ครัวท่ีทาํอาหารเล้ียงคณะของเราอยา่งเตม็ท่ีกนัทุกคน ขออนุโมทนาสาธุกบัทุกคนดว้ย บุญท่ีพวกเราได้
เดินมากข็อมอบใหก้บัแม่ครัวทั้งหมดน้ีดว้ยเทอญ 

เม่ืออรุณเร่ิมทอแสง หลวงพ่อก็เร่ิมสอนตั้งแต่ความปลอดภยัในการเดินของทุกคนเพราะเม่ือวานมีพระคุณ
เจา้ถูกทาํร้ายร่างกาย และยงัอีกหลายรายท่ีโดนก่อกวน คิดว่าผูท่ี้ทาํส่วนมากจะเป็นเด็กวยัรุ่นท่ีคึกคะนองมากกว่า 
คนอินเดียส่วนมากจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามเขาไม่คิดท่ีจะทาํร้ายใครเพราะคนอินเดียเขามีนิสัยของความเมตตาอยู ่
สงัเกตไดจ้ากสตัวน์านาชนิดท่ีมีอิสรเสรีมาก 

ดงันั้นในเชา้วนัน้ีหลวงพอ่ท่านจึงอบรมเร่ืองความปลอดภยัเป็นสาํคญั ท่านเป็นห่วงทุกคนมาก อยากใหทุ้ก
คนเดินถึงจุดหมายโดยไม่มีใครเป็นอะไร จากนั้นกพ็ากนัทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้ออกเดินราว 7 โมงเชา้ ซ่ึงเป็นวนัท่ีเรา
ออกเดินกนัเชา้ท่ีสุด 

หลวงพ่อให้ทุกคนเดินไปก่อน ส่วนตวัท่านและคณะติดตามจึงเดินปิดทา้ย เราเดินตรงต่อไปทางซอยใน
ชุมชนน้ี แลว้กม็าเจอวดัฮินดูแห่งหน่ึงในชุมชนช่ือ ภควัน ศรี ปรศรุาม อาคารทาํดว้ยหินแดง สถาปัตยกรรมสวยงาม
แบบฮินดู 

จากนั้นก็เดินมาเช่ือมกบัถนนใหญ่ท่ีเราเดินกนัมาทุกวนัคือ NH2 ซ่ึงในวนัน้ีพวกเราคงจะไปถึงจุดหมายท่ี
สองคือเมืองอกัร่าอยา่งแน่นนอน ยามเชา้วนัน้ีอุณหภูมิราว 10 องศาเซลเซียสจนหลวงพอ่ตอ้งขอผา้มาคลุมท่ีร่างกาย
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ขณะกาํลงัเดิน มองตรงไปยงัขา้งหนา้มีหมอกบางๆ แต่พอเร่ิมสายก็สามารถมองเห็นแสงอรุณทอฟ้าพร้อมกบัพระ
อาทิตยเ์ตม็ดวงสวยงาม 

วนัน้ีเราเดินกนัแต่เชา้ อากาศท่ีหนาวจึงทาํใหทุ้กคนตอ้งเดินกนัเร็วเพื่อจะใหร่้างกายอบอุ่นข้ึนและสามารถ
ทาํระยะทางไดอี้กดว้ย ทา้ยขบวนเหลือบไปเห็นหลวงพ่อสามารถ สมาธิโก กาํลงัตั้งอกตั้งใจเดิน ท่านเดินไดเ้ร็วข้ึน 
ร่างกายของท่านก็แข็งแรงข้ึนมาก อย่างท่ีหลวงพ่อสนองเคยบอกมาก่อนแลว้ว่า ท่านสามารถนั้นถา้มาเดินธรรม
ยาตราไดก้จ็ะแขง็แรงข้ึน อนัน้ีเป็นเร่ืองจริงเพราะทุกคนไดเ้ห็นมากบัตา 

ช่วงเชา้ต่างคนต่างเดินแบบสบายๆ เพราะอากาศเยน็ดี เราเดินผา่นสถานศึกษาหลายแห่ง แสดงว่าในยา่นน้ี
เป็นสถานท่ีสาํหรับผูมี้ปัญญา เดินต่อมาก็พบป้ายบอกสถานท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่เป้าหมายของการเดินคร้ังน้ี
แต่เป็นเป้าหมายสุดทา้ยของการเดินทางกลบัท่ีเราจะตอ้งไปข้ึนเคร่ืองบินกนัท่ีนัน่คือ เมืองกัลกัตตา ห่างจากตรงน้ี
ไปอีก 1,310 กม. 

เม่ือเดินผา่นป้ายนั้นมาแลว้มองยอ้นกลบัไปขา้งหลงัอีกฝ่ังของถนนก็เป็นป้ายบอกทางไปเดลีอีก 175 กม. 
จึงเท่ากบัวา่ในตอนน้ีพวกเราเดินมาไดเ้กือบ 200 กม.กนัแลว้ ระหวา่งท่ีทุกคนกาํลงัเพลิดเพลินในการเดินอยูน่ั้น เม่ือ
มองตรงไปขา้งหน้าเราก็เห็นผูห้ญิงกลุ่มหน่ึงในคณะของเรากาํลงันั่งลงอยู่ท่ีพื้น จึงเดินเขา้มาใกล้ๆ  พบว่าแม่ชี
ต่างประเทศท่ีร่วมเดินในคร้ังน้ีคือ แม่ชีอัญญ่า ชาวฮอลแลนด์ บวชเป็นแม่ชีมาราว 4-5 ปีแลว้ มาขอหลวงพ่อสนอง
ร่วมเดินธรรมยาตราดว้ย  ตอนนั้นแกมีอาการหนา้มืดจึงเป็นลมลม้ลง แต่โชคดีท่ีมีคนเดินร่วมมาช่วยดูแลไดท้นัคือ 
แม่ชีดาเนียล ชาวออสเตรีย และ คุณละเอียดเจ้าหน้าท่ีของวัดสังฆทาน ทั้งสองคนไดช่้วยประคองและหายาลมมาให้
แม่ชีอญัญ่าทาน แกกม้หนา้ลงเหมือนกาํลงัจะพยายามตั้งสติ ดูน่าสงสารมากทีเดียว 

จนหลวงพ่อสนองเขา้มาดูอาการแลว้ท่านก็ยนืรอเป็นเพื่อนจนกว่ารถจะมารับแม่ชีไป หลวงพ่อท่านไม่เคย
ท้ิงใคร ลองถา้หลวงพอ่ท่านไดช่้วยใครแลว้ ท่านตั้งใจช่วยคนนั้นอยา่งเตม็ท่ี ไม่มีปล่อยท้ิง ท่านเคยสอนคุณสุขมุ วง
ประสิทธิ ซ่ึงเป็นพิธีกรของรายการโทรทศัน์ SBBTV ว่า “เวลาอาตมาช่วยคนแล้ว อาตมาจะช่วยให้เขาจนปลอดภัย
และจบปัญหา ไม่ใช่ปล่อยเขาทิง้ไปตามยถากรรม อาตมาช่วยคนจริงๆ ไม่ได้ช่วยเล่นๆ นะ”  

เม่ือท่านแชร์นาํรถมามารับแม่ชีอญัญ่าไปแลว้ หลวงพ่อจึงค่อยออกเดินทางต่อไป เราเดินผา่นวิทยาลยัทาง
วิศวกรรมแห่งหน่ึง แลว้ก็มาผ่านวิทยาลยัทางดา้นยาอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงดูแลว้ในช่วงเชา้ของวนัน้ีเราเดินกนัมาได ้10 
กว่ากิโลเมตรแลว้ นบัว่าทาํระยะทางไดดี้ หลวงพ่อบอกว่าเดินต่อไปอีกสัก 3 กิโลเมตรค่อยพกัทานอาหารกนั แต่ท่ี
ไหนได้เดินมาอีกสักพกัก็มาเจอรถบสัของเราจอดรออยู่ขา้งหน้าไม่ไกล จึงเป็นอนัว่าได้เวลาทานอาหารแลว้ 
สถานท่ีทานอาหารของวนัน้ีคือ ร้านอาหารช่ือ โอม ภารตะ ดาบา 

บริเวณขา้งหลงัและขา้งร้านน้ีมีตน้ไมม้ากมายเพียงพอกบัท่ีนัง่ทานอาหารไดส้ะดวกสบาย บางกลุ่มไปนัง่
หลงัร้าน ส่วนหลวงพอ่และพระคุณเจา้บางท่านนัง่บริเวณใตต้น้ไมใ้หญ่ขา้งๆ ร้านนั้น  

เม่ืออาหารพร้อมจึงเร่ิมลงมือพิจารณาอาหารทีละท่านมีทั้งหมด 3 แถว จึงทาํใหก้ารจราจรตกัอาหารไม่ยาว      
เกินไป วนัน้ีมีไข่ตม้แช่นํ้ามะนาวเป็นเมนูพิเศษ  
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แลว้ก็พระคุณเจา้ก็ลงมือฉันกนัตามอธัยาศยั  ซ่ึงนํ้ าลา้งบาตรและภาชนะของวนัน้ีดูท่าทางจะไม่สะดวก
นักกเพราะนํ้ ามีน้อยและขุ่นมาก  แต่ละคนจึงต้องหาวิ ธีล้างภาชนะของตนเองกันไปตามเหตุตามปัจจัย 
 ก่อนลงมือทานอาหาร หลวงพ่อประกาศมาแลว้ว่าหลงัจากทานอาหารแลว้จะออกเดินเลย ไม่มีการพกัผอ่น
เหมือนวนัท่ีผา่นมาเพราะระยะทางอีกหลายกิโลเมตร ท่านไม่อยากไปถึงท่ีพกัใหค้ ํ่ามากนกัเพราะไม่ไวใ้จในเร่ืองข
ความปลอดภยั ท่ีสาํคญัคือบ่ายวนัน้ีทุกคนตอ้งไม่เดินห่างกนัมากเพราะสถานท่ีพกัอยู่ในเมืองอกัร่า ซ่ึงเป็นถนน
หนทางท่ีซบัซอ้นพอสมควร จึงควรเดินไปพร้อมๆ กนัจะดีกวา่ 

คณะธรรมยาตราทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้เร่ิมออกเดิน อุณหภูมิในช่วงบ่ายวนัน้ีราว 30 กว่าองศาเลก็นอ้ย สอง
ขา้งทางกเ็ร่ิมเป็นชุมชนท่ีหนาแน่นมากข้ึนเพราะเรากาํลงัเดินเขา้อดีตเมืองหลวงของอินเดีย 

เราเดินผา่นป้ายบอกทางไปทะเลสาบและแหล่งรวมธรรมชาติของนกในอินเดีย ระหว่างกาํลงัเดินหลวงพ่อ
ท่านแต่งเพลงธรรมะไดอี้กหน่ึงเพลงแลว้เป็นเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการฟังข่าวท่ีเป็นมงคลและอวมงคล แต่ยงัไม่มี
ช่ือเพลง กวา่จะจบการเดินธรรมยาตราคร้ังน้ี หลวงพอ่คงจะแต่งเพลงธรรมะไดเ้ป็นสิบเพลงเป็นแน่เลย 

เราเดินมาถึงป้ายบอกทางเล้ียวขวาไป เขตฟะเตฮะปูร์ไปอีก 28 กม. ไปโธลปูร์อีก 66 กม. แต่ไม่ใช่เป้าหมาย
ของเราจึงเดินตรงต่อไปตามท่ีท่านเคนแจง้มาว่าให้ตรงไปอยา่งเดียว จนมาเจอแยกขนาดใหญ่จะมีป้ายท่ีทาํไวช้ี้ให้
เล้ียวไปทางขวา แต่ห่างไปอีกร่วม 20 กิโลเมตร 

เดินมาพบหลกักิโลเมตรบอกทางไปกลักตัตาอีก 1,305 กม. และอกัร่าอีกเพียง 13 กม. ก็มาเจอชาวอินเดีย
น่าจะเป็นชาวพุทธยนืดกัรอตอ้นรับดว้ยดอกไม ้ช่วงน้ีรู้สึกว่าเขา้เขตเมืองมากข้ึนเร่ือยๆ รถรามากข้ึน มีอยูช่่วงหน่ึง
พวกเราตอ้งเดินหลบรถบรรทุกโบราณขนาดยกัษ ์รถท่ีว่าน้ีก็คือ รถบรรทุกขา้วขนาดใหญ่มหึมาลากโดยอูฐตวัใหญ่ 
พอมนักาํลงัจะแซงหนา้ทุกคนไปแลว้ถา้ใครหันมาเห็นมนัก็ตอ้งหลีกทางกนัอยา่งรวดเร็ว ไม่อยา่งนั้นโดนเบียดตก
ขา้งทางไม่รู้ตวัดว้ย ท่ีประเทศอินเดียยงัมีของแปลกๆ ใหเ้ห็นอยูเ่ร่ือย อยา่งท่ีหลวงพอ่วา่มาอินเดียก่ีคร้ังกไ็ม่เบ่ือ 

ในท่ีสุดเราก็มาเจอป้ายขอ้ความยินดีตอ้นรับสู่เมืองอกัร่า พร้อมกบัมีภาพจริงบอกสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ในเมืองไดแ้ก่ สิกนัดร่าอีก 3 กม. อิติมดั-อุ๊ด-โดวล่าอีก 15 กม. ทชัมาฮาลอีก 18 กม.และอกัร่าฟอร์ด 17 กม. เม่ือเดิน
ต่อมาพบวา่สองขา้งทางมีร้านขายของมากมายเช่นเส้ือผา้หลากสี เคร่ืองใชต่้างๆ เป็นตน้ 

เดินมาอีกพกัมองไปทางซา้ยกม็าถึงพระราชวงัขนาดใหญ่ อาคารทาํดว้ยหินแดง มีหอคอยทั้งส่ีมุม ขา้งหนา้
ทางเขา้ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบมุสลิม  หลวงพ่อบอกว่าเป็นวงัเก่าตั้งแต่สมยัปู่ยา่ตายายของอดีตกษตัริยท่ี์ครองเมือง
อกัร่าน้ี บริเวณประตูทางเขา้มีป้ายตอ้นรับสู่แหล่งมรดกโลก เดินต่อมาก็พบเห็นซากวงัเก่าในอดีตบา้งตามทางท่ีเดิน
เร่ือยมา 

ช่วงน้ีเราตอ้งเดินไปดูทางไปดว้ย เพราะใกลจ้ะถึงทางแยกเล้ียวเขา้ตามท่ีพระเคนท่านแจง้มาแลว้ เดินผา่น
หา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึงกม็าถึงสะพานยกระดบั หลวงพอ่ท่านขอเขา้หอ้งนํ้าจึงหยดุพกับริเวณท่ีก่อสร้างแห่งหน่ึงง
เพื่อใหห้ลวงพอ่ไดเ้ขา้หอ้งนํ้าและเพื่อรอผูรู้้มานาํทางอีกดว้ย 



 29

ไม่นานท่านแชร์กบัท่านเคนก็พารถกลบัมานาํขบวนเพื่อเดินทางไปท่ีพกั หนทางตอนนั้นซับซ้อนและ
ชุลมุนวุ่นวายเพราะมีรถรา ผูค้นสัญจรไปมาจาํนวนมาก อกัร่าในปัจจุบนัน้ีก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหน่ึงของ
ประเทศอินเดียเพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวติดอนัดบัโลกอยูท่ี่น่ี ซ่ึงกคื็อทชัมาฮาลนัน่เอง 

เมืองอกัร่าน้ีมีพระราชวงัแดงหรืออกัร่าฟอร์ดและทชัมาฮาลเป็นหัวใจของการท่องเท่ียวของท่ีน่ี ก่อนจะ
มาถึงทชัมาฮาลแลว้   ขอเล่าประวติัความเป็นมาของท่ีน่ีสักเล็กนอ้ยให้คนท่ีไม่เคยทราบไดพ้อเขา้ใจคร่าวๆ  ดงัน้ี 
ทชัมาฮาลสร้างไวโ้ดยกษตัริยช์าวมุสลิมพระองคห์น่ึงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเก็บพระศพของพระมเหสีของพระองค์
ท่ีส้ินพระชนมไ์ป พระองคท์รงรักพระมเหสีองคน้ี์มากจึงตั้งใจจะสร้างทชัมาฮาลให้ยิ่งใหญ่ ว่ากนัว่าผูท่ี้ออกแบบ
วงัทชัมาฮาลน้ีก็ถูกฆ่าในภายหลงัเพื่อมิใหไ้ปสร้างวงัท่ีเหมือนทชัมาฮาลแบบน้ีในท่ีอ่ืน พระองคท์รงทุ่มเทพระราช
ทรัพยท์ั้งหมดเพื่อสร้างทชัมาฮาลจนทรงไม่มีพระทยัท่ีจะทรงงานบริหารบา้นเมือง ดงันั้นราชการและกิจการใน
บา้นเมืองจึงเกิดปัญหามากข้ึนเร่ือยๆ จนในสุดพระราชบุตรของพระองค์ทรงทนไม่ไหว จึงทรงขอยึดพระราช
อาํนาจจากพระราชบิดาเพื่อทรงเขา้มาทาํการบริหารบา้นเมืองต่อไป จึงทรงจบัพระราชบิดากกับริเวณบนพระราชวงั
แดง บริเวณท่ีกกัขงัพระราชบิดานั้นก็ไม่ไดล้าํบากและคบัแคบอะไร เพียงแต่ทรงตอ้งการให้พระราชบิดาอยู่เป็น
บริเวณเท่านั้น บนปราสาทท่ีพระราชบิดาทรงประทบัอยู่ก็ยงัสามารถมองเห็นวงัทชัมาฮาลท่ีอยู่คนละฟากของ
แม่นํ้ ายมุนาได ้พระราชบิดาทรงรับสั่งว่าถา้วนัใดท่ีพระองคส้ิ์นพระชนมไ์ปก็ขอให้ลูกนาํพ่อไปฝังใกลก้บัเจา้หญิง
ของพ่อดว้ย พระองคท์รงทอดพระเนตรทชัมาฮาลทุกวนัแลว้ก็รู้สึกคิดถึงพระนางในดวงพระทยัจนตรอมใจแลว้ก็
ทรงสวรรคตในภายเวลาต่อมา พระเจา้แผน่ดินองคใ์หม่หรือกษตัริยลู์กชายจึงนาํพระศพของพระราชบิดาไปฝังรวม
กบัพระมเหสีท่ีทชัมาฮาลตามท่ีพระประสงคข์องพระราชบิดา  

เร่ืองน้ีจึงเป็นตาํนานแห่งความรักท่ีเล่ืองระบือไปทัว่โลกจนหลายคนตอ้งมาเท่ียวชมทชัมาฮาลกนั ซ่ึงถา้
หลวงพอ่พาไปเท่ียวชมท่ีนัน่แลว้จะมาเล่าใหฟั้งอีกคร้ังหน่ึง แต่ธรรมะท่ีไดจ้ากทชัมาฮาลตามท่ีพระพุทธเจา้ทรงเคย
สอนไวใ้นเร่ืองของนางปตาจารากคื็อ ท่ีไหนมีรัก ท่ีน่ันมีทุกข์... 

หลวงพ่อเคยสอนคนท่ีมีปัญหาเร่ืองความรักไม่สมหวงัว่า “ถ้ารักมากเรากทุ็กข์มาก ถ้าเรารักเขาน้อยเราก็
ทุกข์น้อย ถ้าไม่รักกไ็ม่ทุกข์ ถ้าจะรักให้เป็นต้องรักแบบมีพรหมวิหาร ความรักของใครกไ็ม่ย่ิงใหญ่เท่ากับความรักท่ี
พ่อแม่มีให้กับลกู น่ันคือรักท่ีบริสุทธ์ิและจริงใจ พ่อแม่ยอมตายแทนลกูได้เสมอ” 

กลบัมาถึงเหตุการณ์การเดินทางต่อ คณะธรรมยาตราเดินเขา้สู่ใจกลางเมืองอกัร่าจนมาถึงทางแยก ผูน้าํทาง
ก็ช้ีให้เล้ียวเขา้ไปทางนั้น ช่วงนั้นดูพวกเราอาจจะทาํให้การจราจรมีปัญหาไปบา้งก็ตอ้งขออภยักบัชาวเมืองทุกคน
ดว้ย 

เม่ือเดินเล้ียวเขา้มาในถนนก็พบป้ายบอกทางไปทชัมาฮาลและวงัแดงอีกคร้ัง จนมาพบป้ายเล้ียวซ้ายของ
ท่านเคน เราจึงเล้ียวไปทางนั้น ช่วงนั้นทอ้งฟ้าเร่ิมมืดลงบา้งแลว้ จนมาถึงทางแยกเราก็มองเห็นวงัอีกแห่งหน่ึงไกลๆ 
พบวา่ตอนน้ีเรามาถึง แม่นํา้ยมนุา แต่นํ้าแหง้เกือบหมด เราจึงเดินไปตามถนนเลียบแม่นํ้าต่อไป 
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คณะธรรมยาตราพากนัเดินลอดใตส้ะพานขา้มแม่นํ้ า ต่อมาก็เดินมาลอดใตท้างรถไฟขา้มแม่นํ้ ายมุนา มอง
ไปทางขวาเป็นบา้นเรือนของชุมชนท่ีน่ี พบว่าช่วงท่ีเรากาํลงัเดินอยู่นั้นเป็นซากเก่าของพระราชวงัเดิมตลอดทาง 
แสดงว่าชาวบา้นมายึดครองพระราชวงัเป็นท่ีอยูไ่ปหมดแลว้ แต่ท่ีน่าสนใจคือพระราชวงัแห่งน้ีในอดีตนั้นคงจะมี
ขนาดยิง่ใหญ่มากเลยทีเดียว 

พระอาจารยฟิ์ลบาช้ีให้หลวงพ่อมองไปทางซา้ยมือขา้มแม่นํ้ ายมุนาไป ทุกคนโดยเฉพาะท่ีไม่เคยมาก็ตอ้ง
จอ้งมองสถานท่ีสาํคญัท่ีอยู่ฝ่ังนั้น ซ่ึงก็คือ ทัชมาฮาล นัน่เอง ตอนนั้นมองไม่ค่อยชดัเพราะเร่ิมคํ่าแลว้และมีหมอก
ลงงบางๆ ดว้ย พวกเราเดินลอดใตส้ะพานขา้มทางรถไฟอีกแห่งหน่ึงมาแลว้ก็มาพบอกัร่าฟอร์ดหรือพระราชวงัแดง
นัน่เอง มองจากภายนอกเขา้ไปพบวา่ท่ีน่ีเป็นพระราชวงัท่ียิง่ใหญ่ มีกาํแพงเมืองท่ีดูแขง็แรงมาก ทาํดว้ยหินทรายแดง
ทั้งหมด  เดินมาจนถึงช่วงหน่ึง หลวงพ่อท่านก็ช้ีให้ทุกคนดูขา้งบนพระราชวงัท่ีพระราชบิดาถูกคุมขงั ซ่ึงตรงนั้น
เป็นจุดท่ีมองไปอีกฝ่ังท่ีสามารถมองเห็นทชัมาฮาลไดช้ดัเจน 

มาถึงรูปป้ันอนุสาวรียพ์ระมหากษตัริยก์าํลงัทรงมา้ ท่าทางน่าเกรงขาม แลว้ก็เล้ียววนไปตามร้ัวของวงัแดง
เร่ือยไป ดูแลว้เหมือนวา่เรากาํลงัเดินชมรอบวงักเ็ห็นจะไดเ้พราะวนไปวนมากย็งัไม่พน้เขตพระราชวงัแดงเลย 

เรามาเจอ แม่ชีคริสติยาน่า ยนืส่องไฟช้ีทางใหเ้ราขา้มถนนเพ่ือเขา้ซอยเลก็ แลว้ก็มาทะลุถึงทางแยกพบป้าย
ผูแ้ทนเลือกตั้งอะไรสกัอยา่งของท่ีน่ี แต่ท่ีน่าสนใจคือท่ีป้ายผูส้มคัรน้ีเป็นผูแ้ทนจากชาวพทุธเพราะมีรูปพระพุทธเจา้
และขอ้ความเก่ียวกบัพทุธศาสนา แสดงวา่คณะผูล้งสมคัรกลุ่มน้ีเป็นตวัแทนของชาวพทุธท่ีน่ี 

ในท่ีสุดพวกเราก็มาถึงสถานท่ีพกัของวนัน้ีและก็เพิ่งจะทราบเด๋ียวน้ีเองว่าท่ีน่ีมีวดัและชาวพุทธอยู่ดว้ย 
สถานท่ีเรามาถึงตอนน้ีก็คือ บา้นพกัสาํหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเจา้ของเป็นชาวพุทธ   ขา้งในมีโรงเรียนช่ือ  สิทธารถะ 
อจุจะตัร มาธยมิกะ วิทยาลยั ในเมืองอักร่า 

ท่านเคนได้ติดต่อขอพกัท่ีน่ีไวล่้วงหน้าแลว้ เจา้ของซ่ึงเป็นชาวพุทธทราบว่าคณะธรรมยาตรามาจาก
เมืองไทยก็รู้สึกยินดีและดีใจท่ีจะไดต้อ้นรับพวกเรา มาถึงหน้าประตูทางเขา้ เจา้ของและคณะของเขาก็ออกมา
ตอ้นรับโดยการโปรยดอกไม ้ดงันั้นในวนัน้ีพวกเราจึงไดท่ี้พกัอยา่งสะดวกสบายและเป็นกนัเอง  

จึงสรุปวา่วนัน้ีเราเดินมาถึง เป้าหมายทีส่องแล้วคอื เมืองอักร่า และเป็นสถิติท่ีเดินไดม้ากท่ีสุดตั้งแต่เร่ิมเดิน
กนัมา อีกทั้งยงัไดรั้บข่าวดีเพิ่มมาอีกว่า หลวงพ่อจะใหเ้ราพกักนัท่ีน่ี 2-3 วนัเพื่อจะพาทุกคนไปเท่ียวชมพระราชวงั
แดงและทชัมาฮาลอีกดว้ย นมสัเต 

วันที่ 26 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 9 ของการเดินธรรมยาตรา สองวนัจากวนัน้ีหลวงพ่อใหทุ้กคนพกัหยดุ
เดินเพื่อพกัผ่อนและทาํความสะอาดสัมภาระท่ีหมกัหมมกนัมาหลายวนั เชา้วนัน้ีเม่ือเดินสํารวจรอบท่ีพกัแลว้จึง
พบว่า ท่ีน่ีเป็นทั้งวดั ท่ีพกัรับรองและสถานศึกษาอยู่ในเขตเดียวกนั โดยมีผูบ้ริหารเป็นพระคุณเจา้ชาวอินเดียท่ีมี
ช่ือเสียงและบทบาทในเมืองอกัร่า 
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ดา้นหน้าสุดตรงทางเขา้เป็นห้องพกัรับรองมีอยู่หลายห้อง เม่ือข้ึนบนัไดมาจะเป็นลานกวา้งขนาดใหญ่
พอสมควร ท่ีเด่นชดัคือพระเจดียท่ี์ก่อสร้างดว้ยอิฐแดงรูปทรงคลา้ยเจดียส์มยัคุปตะลกัษณะเดียวกบัพระเจดียท่ี์กุสิ
นารา แต่ขนาดพื้นท่ีอาจดูเลก็กวา่ 

ในพระเจดียป์ระดิษฐานพระพทุธรูปองคห์น่ึงศิลปะแบบพม่า ซ่ึงตอนน้ีรอบพระเจดียเ์ตม็ไปดว้ยเตน็ทท่ี์พกั
ของคณะธรรมยาตรากางเรียงรายกนัไปทัว่ทั้งหมด หลวงพอ่ท่านกพ็กัหนา้พระเจดียน์ั้นดว้ย 

เดินตรงไปขา้งหลงัผา่นทางเขา้ช่องแคบๆ แลว้ก็จะเขา้มายงัโรงเรียน มีอาคารเรียน ซ่ึงวนัน้ีจะมีการจดังาน
สาํคญัภายในบริเวณโรงเรียนคือ งานฉลองวันชาติของประเทศอินเดีย ในช่วงสายจึงมีนกัเรียนและผูม้าร่วมงานมาก
ข้ึน เจา้หนา้ท่ีต่างช่วยกนัจดัเวทีและตกแต่งสถานท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

โปรแกรมท่ีสาํคญัของงานเป็นช่วงท่ีชกัธงชาติและร้องเพลงชาติ โดยเจา้ภาพไดข้ออาราธนานิมนตพ์ระเดช
พระคุณหลวงพ่อสนองมาเป็นผูร่้วมชกัธงชาติดว้ย ดงันั้นในช่วงเชา้ เต็นทท่ี์พกัของบางคนบางท่านจึงตอ้งถูกยา้ย
หรือเก็บชัว่คราวเพื่อความสะดวกในการจดัสถานท่ี รวมทั้งเตน็ทข์องหลวงพ่อท่ีกางอยูห่นา้ประตูพระเจดียเ์ม่ือคืน 
ก็ตอ้งขอยา้ยออกไปชัว่คราวดว้ย หลวงพ่อไดม้านัง่อีกท่ีบริเวณใกล้ๆ  ท่านจึงถือโอกาสเล่าประวติัและเร่ืองราวของ 
ดร.อมัเบ็ดกา้ร์แบบละเอียดมาก อย่างกบัผูใ้หญ่เล่านิทานให้เด็กฟังเลย ใครไดฟั้งในตอนนั้นก็จะไดค้วามรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของอินเดีย โดยการถ่ายทอดจากหลวงพ่อสนองท่ีศึกษาและเขา้ใจประวติัของดร.อมัเบด็กา้ร์
เป็นอยา่งดี  

คณะแม่ครัวหาสถานท่ีตั้งโต๊ะพิจารณาอาหารไม่ลงตวัเพราะตอ้งหลบพ้ืนท่ีท่ีทาํครัวให้กบังานประกาศ
อิสรภาพของประเทศอินเดีย ในช่วงนั้นพิธีการไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้เพราะมีเสียงเพลงอินเดียจากลาํโพงดงัสนั่นไปทัว่
บริเวณ 

บริเวณลานจดังาน ขา้งหน้าเป็นเวทีแสดง มีป้ายช่ือของโรงเรียนน้ีประดบัไปดว้ยธงชาติอินเดียมากมาย 
ตรงกลางมีป้ายเป็นภาษาฮินดีอ่านไม่ออกแต่มีตวัเลข 62 คงจะเป็นปีท่ี 62 ของการฉลองวนัชาติอินเดีย บนเวทีมี
รูปภาพท่ีสาํคญัอยู ่2 ภาพคือภาพพระพุทธเจา้ตั้งคู่กบัภาพของดร.อมัเบด็กา้ร์ ซ่ึงวางติดกนัเลย พวกเราคนไทยคงจะ
รู้สึกวา่เขาวางรูปไม่เหมาะสม บางคนจึงเขา้ไปบอกใหว้างภาพพระพทุธเจา้อยูเ่หนือภาพดร.อมัเบด็กา้ร์ แต่ชาวพุทธ
ท่ีอินเดียนั้นเขาถือวา่ ดร.อมัเบด็กา้ร์มีบุญคุณต่อพวกเขาท่ีช่วยนาํพระพุทธศาสนากลบัมาสู่คนอินเดียใหพ้วกเขาพน้
จากการถูกกดข่ีจากระบบวรรณะ โดยผูท่ี้หนัมานบัถือและประกาศตนเป็นพทุธมามกะ ส่วนมากเป็นคนวรรณะศูทร
หรือจณัฑาล ซ่ึงดร.อมัเบด็กา้ร์กม็าจากวรรณะดงักล่าวดว้ย รายละเอียดตอ้งไปหาอ่านหรือคอยฟังเสียงหลวงพ่อเล่า
จากวิทยหุรือทีวีของวดัสงัฆทานกนัเอง 

ดงันั้นการวางรูปภาพคู่กนัระหว่างรูปพระพุทธเจา้และดร.อมัเบด็กา้ร์ จึงเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมและให้เกียรติ
อยา่งยิง่ของชาวพทุธใหม่ในอินเดีย เราคนไทยกต็อ้งทาํใจกนั แมไ้ม่ถูกใจเราแต่กถู็กใจคนอินเดียเขาน่ีนา... 
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 ตรงกลางลานขา้งล่างเวทีเขาจดัไวใ้หน้กัเรียนตวันอ้ยนัง่เตม็ไปหมด นกัเรียนท่ีมาร่วมงานส่วนมากเป็นชั้น
อนุบาลหรือประถมศึกษาเพราะมีแต่เด็กทั้งนั้น ขา้งซ้ายและขา้งหลงัของนักเรียนไดจ้ดัวางเกา้อ้ีเอาไวส้ําหรับให้
พระคุณเจา้และแขกท่ีมานัง่ร่วมงาน 

เวลาประมาณ 9 โมงกวา่พิธีกรจึงเร่ิมกล่าวเปิดงาน ตอนน้ีหลวงพอ่สนองไดพ้าคณะธรรมยาตราทั้งหมดเขา้
มาร่วมงานดว้ย พระคุณเจา้ห่มเฉียงบ่าพาดสังฆาฏิ ส่วนญาติโยมถือธงของแต่ละคนมาดว้ย  พิธีกรไดก้ล่าวตอ้นรับ
พวกเราเป็นภาษาฮินดี พอจบัใจความไดบ้า้งว่า  พวกเราเป็นคณะเดินธรรมยาตราท่ีมาจากประเทศไทย  จะเดินจาก
เดลีไปจบท่ีสาวตัถี 

ช่วงสาํคญัท่ีสุดของงานประกาศอิสรภาพอินเดียไดม้าถึงตอนท่ีพิธีกรไดก้ล่าวอาราธนานิมนตห์ลวงพ่อให้
ไปร่วมเป็นผูช้กัธงชาติร่วมกบัท่านเจา้อาวาสและคนสาํคญั ในตอนนั้นทุกคนต่างจอ้งมองไฮไลทข์องงานกนัเป็นจุด
เดียวกนั 

หลวงพ่อสนองร่วมชกัธงชาติอินเดียแลว้ ขา้งบนก็มีการโปรยดอกไมล้งมา จากนั้นนักเรียนร่วมกนัร้อง
เพลงชาติอยา่งระทึกใจ ซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีคงจะประทบัใจทุกคนเพราะสงัเกตไดจ้ากรอยยิม้  

ต่อมาพระเจา้อาวาสไดนิ้มนตห์ลวงพ่อสนองไปบริเวณรูปภาพพระพุทธเจา้บนเวที โดยไดท้าํการจุดเทียน
และถวายดอกไมส้กัการะบูชาพระพทุธองค ์จากนั้นกน็าํพวงดอกไมสี้แดงคลอ้งไปท่ีรูปภาพของดร.อมัเบด็กา้ร์ 

เจา้ภาพไดนิ้มนตใ์หห้ลวงพ่อกล่าวปรารภหนา้ปรัมพิธี หลวงพ่อยืนท่ีหนา้ไมโครโฟนแลว้ท่านจึงเร่ิมสวด
บทนโมฯ 3 จบ ตามดว้ยพุทธงั สรณัง คจัฉามิ ช่วงนั้นทุกคนต่างเงียบฟังหลวงพ่อเป็นเสียงเดียว แลว้หลวงพ่อก็
กล่าวอวยพรใหป้ระเทศอินเดียใหค้นทุกศาสนาในอินเดียมีความสุขกนัทั้งประเทศ เป็นการกล่าวแบบสั้นๆ  

ผูแ้ปลเป็นภาษาฮินดีใหค้นอินเดียฟังคือ คุณอันตู ผูดู้แลเร่ืองรถและคนงานของเรา แกไดแ้ปลให้ทุกคนฟัง
วา่ พวกเรามาเดินเพื่อสนัติภาพ จากนั้นคุณอนัตู ซ่ึงท่ีจริงแกกเ็ป็นชาวฮินดู ไดก้ล่าวนาํสวดบท พทุธงั สรณัง คจัฉามิ 
พร้อมๆ กบันักเรียนและทุกคนท่ีมาร่วมงาน เสียงเปล่งวาจาท่ีแปลว่าขา้พเจา้ขอพระพุทธเจา้เป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก ดงั
สนัน่หวัน่ไหวแผไ่ปทัว่เมืองอกัร่าเลย(กว็า่ได)้ 

ช่วงต่อไปเป็นการแสดงต่างๆ บนเวที เร่ิมจากมีเด็กผูห้ญิงสามคนคาดผา้ลายธงชาติอินเดียมานาํร้องเพลง
ชาติอีกคร้ัง แลว้คงจะต่อดว้ยเพลงมาร์ชของดร.อมัเบด็กา้ร์ เพราะเน้ือเพลงมีช่ือน้ีอยู ่ฟังไม่เขา้ใจมากนกั 

ต่อมากเ็ป็นการแสดงระบาํแขกโดยผูห้ญิงนุ่งชุดสีเหลือง แกม้แดง ผมยาวสีดาํ คลอ้งพวงดอกไมสี้ขาว ร่าย
รําดว้ยมนตเ์พลงแขกอินเดีย ลกัษณะวา่จะรําถวายพระพทุธเจา้ จบเพลงแลว้กเ็ป็นช่วงการแสดงรําเพลงแขกอีกเพลง
ของเด็กชายตวันอ้ยอายุน่าจะราว 6-7 ขวบเห็นจะได ้แต่ท่ีสะกดสายตาทุกคนในตอนนั้นไดก้็เพราะท่าทางการรํา
ของเดก็นอ้ยคนนั้นช่างดูเป็นมืออาชีพเสียจริง ลกัษณะเป็นการเตน้ประยกุตแ์บบสมยัเก่าและใหม่ผสมกนัเหมือนกบั
หนงัแขกเวลาพระเอกไล่จีบนางเอกดว้ยการเตน้ไป รําไป จีบกนัไป ขา้มภูเขาเป็นลูกๆ ประมาณนั้นเลย ใครชอบดู
หนงัแขกคงจะนึกภาพออก 
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เดก็ผูช้ายตวันอ้ยคนน้ีแกกลา้แสดงออกมาก ท่าเตน้ของแกดูทะมดัทะแมงและคล่องแคล่วดีเหลือเกิน มือไม้
สั้นๆ ของแกเวลาเตน้ท่ายึกๆ ยกัๆ แบบคนอินเดียแลว้ดูน่ารักมากเลยทีเดียว จนแม่ยกคนไทยอดใจไม่ไหวเลยเดิน
เอาแบง็ครู์ปีมามอบใหห้นา้เวทีเพราะถูกใจแม่ยกของเราจริงๆ คนอินเดียเขาคงจะงงว่าทาํไมเอาเงินมาใหต้อนน้ี ทาํ
อยา่งกบัลิเกเมืองไทยเลยนะจ๊ะคุณแม่ยก 

รายการต่อมาเป็นการเตน้เพลงแขกอีกรอบ ลกัษะทาํนองเพลงเป็นแนวเพลงแขกโบราณผสมกบัรุ่นใหม่ ซ่ึง
ทาํนองเพลงของประเทศอินเดียไม่ว่ายุคไหนสมยัไหนก็จะออกแนวคร้ึนเครง ดูคึกคกัและเขม้แขง็ เร้าใจ บางท่า
นกัแสดงรําหมุนตวัไปมาแลว้ดูน่ามึนศีรษะจงัเลย  

ช่วงถดัไปเป็นการกล่าวของผูใ้หญ่ท่านหน่ึง ดูมีบทบาททางการเมืองแบบสส.หรือนกัการเมืองบา้นเรา เขา
ไดก้ล่าวถึงการเดินของคณะธรรมยาตราเป็นภาษาองักฤษในช่วงหน่ึงดว้ย 

จบแลว้เป็นช่วงท่ีท่านเจา้อาวาสข้ึนปรารภเป็นภาษาฮินดี เสียงของท่านดงัมากดูเขม้แขง็และหา้วหาญ ปลุก
ใจดี ตอนนั้นมีโทรทศัน์ช่องหน่ึงของอินเดียเขา้มาถ่ายทาํร่วมกบัช่างภาพของ SBBTV ของเรา 

ต่อมากเ็ป็นการรําชุดประจาํชาติอินเดียโดยนกัแสดงเป็นชายหนุ่มคนหน่ึง มีผูห้ญิงสวมมงกฎุอยูข่า้งหลงัยนื
เฉยๆ หนา้ตายอยา่งกบัตน้ไมเ้ลย ในตอนน้ีหลวงพ่อขอโอกาสพาคณะพระภิกษุลุกข้ึนเพื่อไปพิจารณาอาหารเพราะ
ใกลจ้ะเท่ียงแลว้ ตอ้งขออภยัเจา้ภาพดว้ย 

พระคุณเจา้พิจารณาอาหารกนับริเวณหน้าพระเจดีย ์แลว้แยกยา้ยกนัหาท่ีฉันอาหารตามอธัยาศยัเพราะ
สถานท่ีคบัแคบไปหมด  ส่วนการแสดงท่ีเวทีก็ยงัคงดาํเนินต่อไป วนัน้ีดูพวกเขามีความสุขกนัมาก เสร็จแลว้ในช่วง
บ่ายของวนัไม่ไดมี้โปรแกรมเดินทางไปท่ีไหน หลวงพ่อคงจะให้ทุกคนไดพ้กัผ่อนและทาํความสะอาดส่ิงของ
เคร่ืองใช้กนัอย่างเต็มท่ี ดงันั้นวนัน้ีทุกคนจึงมีโอกาสลา้งบริขารของตนกนัอย่างขนานใหญ่เพราะบริเวณท่ีพกั
ทั้งหมดเตม็ไปดว้ยผา้ช้ินใหญ่ช้ินนอ้ยตากไปทัว่ทั้งบนหลงัคาและขา้งล่างของอาคาร  

ช่วงเยน็มีข่าวแจง้มาว่าเราอาจจะไดเ้ขา้ไปเท่ียวชมพระราชวงัแดงและทชัมาฮาล แต่ยงัไม่แน่นอนเพราะถา้
คิดราคาค่าตัว๋และค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมทั้งหมดของพวกเรา รวมแลว้ก็เกือบแสนบาทเลย วนัพรุ่งน้ีก็มาว่ากนั
อีกทีว่าจะไดเ้ขา้ไปเท่ียวชมหรือไม่ แต่ท่ีแน่ๆ พวกเรายงัคงพกัท่ีน่ีอีกคืนหน่ึงอยา่งแน่นอน วนัน้ีขอลาทุกท่านเพียง
เท่าน้ี นมสัเต... 

วันที่ 27 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 10 ของการเดินธรรมยาตรา  วนัน้ีคณะของเราจะพกัท่ีน่ีเป็นคืนสุดทา้ย
ก่อนท่ีจะออกเดินทางอีกคร้ังในวนัพรุ่งน้ี  จึงขอสรุปการเดินทาง ณ ปัจจุบนัน้ีคือ   เราออกเดินจากจุดหมายแรกคือ
นิวเดลีมาถึงอกัร่าเป็นจุดหมายท่ีสองใชเ้วลารวม 10 วนั แต่เดินจริงๆ เพียง 8 วนั อีก 2 วนัเราพกัท่ีวดัพทุธชาวอินเดีย
ในเมืองอกัร่า ซ่ึงเดินมาไดร้ะยะทางประมาณ 200 กม. และเหลือระยะทางอีกราว 500 กวา่กิโลเมตร 

เชา้วนัน้ีไดรั้บข่าวดีจากหลวงพ่อว่า เม่ือวานชาวพุทธในเมืองอกัร่ามาขอนิมนตพ์ระใหไ้ปบิณฑบาตท่ีบา้น 
หลงัจากท่ีพระคุณเจา้ฉันนํ้ าปานะกนัแลว้ พอดีเหลือบไปเห็นแม่ครัวทาํอาหารกนัอย่างขะมกัเขมน้  จึงทราบว่า
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อาหารม้ือน้ีมีเมนูพิเศษเป็นอาหารพ้ืนเมืองของคนอินเดียนัน่ก็คือ จาปาตีกบัแกงดานหรือแกงถัว่นัน่เอง ท่ีแม่ครัว
สามารถประกอบอาหารไดห้ลากหลายข้ึนกเ็พราะคณะของเราไดพ้กัอยูก่บัท่ี 2 วนั แม่ครัวจึงมีโอกาสสรรหาอาหาร
ท่ีแปลกออกไปจากคาํวา่ผกักบันํ้าพริกมาเล้ียงชาวคณะทุกคนไดแ้บบน้ี อนุโมทนาสาธุกบัแม่ครัวทุกคนดว้ย 

เวลาราว 9 โมงเชา้ พระคุณเจา้จึงห่มจีวร กลั้วนํ้ าลา้งบาตรเพ่ือเตรียมบิณฑบาต  หลวงพ่อสนองนาํคณะ
สงฆจ์ากแดนสยามและชาวอินเดียบางส่วนตั้งแถวหนา้วดัท่ีเราพกั  เม่ือทุกอยา่งพร้อมพระคุณเจา้ท่ีวดัน้ีก็นาํทางไป
บิณฑบาต จุดหมายคือหมู่บา้นชาวพทุธในเมืองอกัร่า 

คณะสงฆเ์ล้ียวออกไปทางขวาแลว้ตรงไป เป็นแถวยาวมองไปขา้งหนา้ก็เห็นพระคุณเจา้เดินยาวสุดตา มอง
กลบัไปทางขา้งหลงักย็าวสุดตา ทาํใหผู้ท่ี้พบเห็นไม่วา่จะเป็นคนชาติใดศาสนาอะไรก็ตอ้งตกตะลึงว่า อกัร่ามีแบบน้ี
ดว้ยหรือ? แต่สาํหรับคนท่ีเป็นชาวพุทธแลว้คงจะรู้สึกในความปีติเบิกบานใจเป็นอยา่งเดียวกนั ทาํใหอ้ดนึกยอ้นคิด
ไปไม่ไดว้่า เมืองอกัร่าน้ีในอดีตท่ีผ่านมา เคยมีพระสงฆม์าบิณฑบาตแบบน้ีไหมหนอ? ซ่ึงถา้วนัน้ีเป็นคร้ังแรกท่ี
พระคุณเจา้มาเดินบิณฑบาตเป็นจาํนวนร้อยองคจ์ริง ก็นบัว่าหลวงพ่อสนองไดท้าํใหช้าวพุทธท่ีน่ีและชาวบา้นท่ีได้
เห็นบรรยากาศของวนัน้ีไดว้า่ สมณะศากยบุตรของพระสมณโคดมกลบัมาสู่อินเดียอีกคร้ังแลว้ ขอยนิดีกบัชาวเมือง
อกัร่าดว้ย สาธุ 

ขา้งหนา้ของขบวนพระคุณเจา้นาํดว้ยธงฉพัพรรณรังสีหรือธงพุทธศาสนานานาชาติและธงธรรมจกัรพ้ืนสี
เหลือง องคท่ี์เดินนาํหลวงพ่อสนองคือพระคุณเจา้เจา้ถ่ินชาวอินเดีย โดยมีเสียง พุทธัง สรณัง คจัฉามิ.. ดงัไปทัว่
บริเวณท่ีพระสงฆเ์ดินไป  

การมาบิณฑบาตในวันน้ีเท่าท่ีเห็นแน่ๆ คือชาวพุทธท่ีน่ีได้ใส่บาตรพระสงฆ์และยงัเป็นการเช่ือม
ความสัมพนัธ์ของพุทธศาสนากบัศาสนาอ่ืนให้มีความเขา้ใจและมิตรไมตรีซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ย เพราะแมแ้ต่ชาว
ฮินดูก็ยกมือสาธุกนัก็มี ส่วนชาวมุสลิมอาจจะงงนิดหน่อยว่า ภนัเตท่ีไหนหนอ ท่านมาทาํเดินอะไรตั้งหลายรูป แต่
พอทกัทายพวกเขาวา่ สลมัมาเดกมุ ชาวมุสลิมกย็ิม้ตอบรับยกัหวัเอียงคอแบบคนอินเดียทนัที 

การเดินบิณฑบาตของพระสงฆ์จาํนวนนับร้อยในวนัน้ี ทุกรูปทาํเหมือนในสมยัพุทธกาลคือ เดินถอด
รองเทา้ ห่มจีวรคลุม เดินเป็นแถวเป็นแนว สาํรวมทอดตาลงตํ่า  ซ่ึงเป็นการเผยแผพุ่ทธศาสนาแบบไม่ตอ้งพดูอะไร
มาก ปฏิบติัตามอยา่งพระพทุธเจา้และพระสาวกท่ีเคยทาํกนัมาเพียงเท่านั้น 

เดินมาถึงส่ีแยกหน่ึง พระอินเดียก็พาคณะสงฆเ์ล้ียวไปทางขวา เดินมาอีกไม่ก่ีเมตร ก็มาถึงผูใ้ส่บาตรบา้น
แรกเป็นครอบครัวท่ีมีพอ่แม่ลูกชายลูกสาวพร้อมเพรียง ทุกคนต่างยิม้และดีใจท่ีไดใ้ส่บาตรพระสงฆท่ี์มากมายแบบ
น้ี 

คณะท่ีสองมองเห็นไดไ้กลๆ เพราะยืนรอกนัเป็นจาํนวนมาก มีการโปรยดอกไมล้งไปท่ีพื้นให้พระคุณเจา้
เดินเหยียบลงไป บริเวณตรงนั้นอยู่หน้าโรงเรียนชาวพุทธเพราะท่ีป้ายโรงเรียนมีรูปของพระพุทธเจา้และดร.อมั
เบด็กา้ร์ โรงเรียนแห่งนั้นช่ือวา่ ศะฮีทะ ภะคะตะ สิงหะ บาละ วิทยาลยั ตั้งอยูบ่นถนนโอลิยา่โร้ด เมืองอกัร่า 
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มาถึงทางแยกอีกแห่งก็เดินเล้ียวไปทางขวา พบว่าเป็นชุมชนเมืองท่ีหนาแน่น จะพดูว่าพระมาบิณฑบาตใน
เมืองก็ได ้เพราะตามสองขา้งทางมีแต่ร้านขายของมากมาย ววัควาย ผูค้น เดินไปมากนัมากมาย แต่รถรายงัไม่มาก
นกัเพราะยงัเชา้อยู ่

เดินมาเจอควายดาํตวัหน่ึง มนักย็นืมองพระเดินไปแบบไม่ไดก้ลวัอะไร จนพระชาวอินเดียท่านนาํคณะสงฆ์
เล้ียวเขา้ไปยงัชุมชนหรือหมู่บา้นท่ีเป็นชาวพุทธในซอยเล็กๆ แห่งหน่ึง ตอนน้ีรถราไม่สามารถเขา้มาได ้ตอ้งเดิน
ดว้ยเทา้เท่านั้น 

ยิ่งเดินเขา้ไปในชุมชนมากข้ึน การเดินบิณฑบาตก็ตอ้งชา้ลงเพราะทางท่ีเดินไม่สะดวก แคบมาก เดินไป
ตามตรอกซอกซอยเลก็ซอย บา้นของคนอินเดียเขาจะอยูติ่ดกนัถ่ียิบ เป็นห้องเรียงรายกนัไป ให้นึกถึงภาพอยา่งกบั
คาํวา่ ภิกษุบิณฑบาตในละแวกบา้น ท่ีมีมาในสิกขาบทหมวดเสขิยวตัรของพระวินยัแบบนั้นเลย 

บางช่วงตอ้งเดินลงแบบทางลงเขาเพราะภูมิประเทศบงัคบั ชาวบา้นท่ีอยูต่ามตึกรามบา้นช่อง ต่างก็ออกมา
ยนืมองกนัทุกบา้น ถา้บา้นไหนเป็นชาวพุทธก็คงจะทราบมาล่วงหนา้ก่อนบา้งแลว้เพราะพระอินเดียและชมรมพุทธ
ในเมืองคงกระจายข่าวไปบา้งแลว้ บางคนออกมายืนพนมมือท่ีหนา้บา้นเป็นการแสดงความเคารพแด่พระคุณเจา้ท่ี
เดินบิณฑบาต 

ส่ิงท่ีน่าสังเกตและเห็นไดช้ดัสาํหรับบา้นท่ีเป็นชาวพุทธเขาจะแสดงออกดว้ยการติดรูปของดร.อมัเบด็กา้ร์ 
เหนือข้ึนไปขา้งบนเป็นรูปของพระพุทธเจา้ ซ่ึงส่วนมากจะเป็นภาพท่ีสกรีนรูปลงบนแผ่นกระเบ้ืองเซรามิคแลว้
นาํมาติดท่ีขา้งบนประตูทางเขา้บา้น เดินไปบา้นไหนก็ทาํแบบน้ีกนั อนัน้ีเป็นการประกาศใหส้ังคมรับรู้แบบเปิดเผย
วา่ บา้นน้ีเป็นชาวพทุธ ซ่ึงเร่ืองการเปิดเผยการนบัถือพทุธศาสนาในอินเดียนั้น ในอดีตหรือปัจจุบนัน้ีก็ยงัเป็นปัญหา
สาํหรับบางบา้นบางกลุ่ม เพราะชาวอินเดียรุ่นใหม่ท่ีหนัมานบัถือพระพุทธศาสนาส่วนมากเคยเป็นชาวฮินดูวรรณะ
ศูทรและจณัฑาลจาํนวนมาก สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัทางรัฐบาลก็มีผลเปล่ียนไปถา้เปล่ียนศาสนาแลว้ เร่ืองน้ีถา้
ใครสนใจกต็อ้งไปหาอ่านศึกษารายละเอียดกนัเอง 

คณะสงฆเ์ดินมาถึงบา้นหน่ึง ซ่ึงเป็นเจา้แรกท่ีใส่บาตรไม่เหมือนท่ีผา่นมาเพราะเขาใส่อาหารของชาวอินเดีย
ท่ีปรุงเสร็จแลว้เช่น จาปาตีป้ิง(ดาํหน่อยๆ) แกงดานร้อนๆ ตกัจากหมอ้ใส่บาตรพระเลย กล่ินเคร่ืองเทศหอมเยา้ยวน
ใจ น่าชิมจริงๆ 

ยิง่เดินเขา้มาเร่ือยๆ กพ็บเห็นรูปดร.อมัเบด็กา้ร์กนัมากข้ึน การมาเดินบิณฑบาตในวนัน้ีจึงทาํใหท้ราบชดัว่า 
เมืองอกัร่าน้ีมีชาวพุทธจาํนวนมากจริงๆ เพราะส่วนมากผูท่ี้มาเท่ียวจะเขา้ใจว่า เมืองน้ีเป็นของชาวมุสลิม ซ่ึง
ประเทศอินเดียจะมีชาวฮินดูและมุสลิมมากท่ีสุด สุดแลว้แต่วา่เมืองไหนเขตไหนจะมีมากกวา่กนั 

จากนั้นพระคุณเจา้ก็เดินทะลุมาถึงถนนรถวิ่งไดอี้กคร้ัง ตอนน้ีเร่ิมสายมากข้ึนแลว้ ผูค้นก็ขวกัไขว่มากข้ึน 
แลว้กเ็ดินเขา้ซอยเลก็อีกคร้ัง เล้ียวไปเล้ียวมากม็าพบอนุสาวรียรู์ปป้ันของดร.อมัเบด็กา้ร์ ขนาดยอ่มในท่ายนื มือขวา
ช้ีไปขา้งบน มือซ้ายถือหนังสือกฎหมาย เดินมาถึงบริเวณก่อนท่ีจะทะลุออกมาถึงถนนใหญ่ของเมืองอีกคร้ังก็พบ
ภาษาฮินดีเขียนวา่ ใจภิม เขาใชต้วั ภ.สาํเภา อนัน้ีเป็นนามสกลุใหม่ของดร.อมัเบด็กา้ร์ 
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มาถึงถนนใหญ่ก็มีชาวบา้นยืนรอใส่บาตรอยู่หลายเจา้ ช่วงน้ีเดินตรงเร่ือยไป มองไปขา้งหน้าสามารถ
มองเห็นอกัร่าฟอร์ดหรือพระราชวงัแดง แลว้จึงเล้ียวขวายอ้นกลบัมาตามถนนท่ีมีหินทรายวางเตม็ไปทัว่ถนน ช่วง
นั้นพระคุณเจา้จึงตอ้งเดินเอียงไปเอียงมานิดหน่อยเพราะเดินเหยยีบหินคลุกท่ีพื้นถนน ไม่สามารถหลบได ้

เดินผ่านไปรษณียอ์กัร่าแลว้ก็มาถึงวดัท่ีเราพกั แม่ครัวเตรียมอาหารแลว้ก็เร่ิมลงมือพิจารณาอาหาร โดย
วนัน้ีมีอาหารแขกมากมาย จาปาตีเหลือกิน นาํไปแจกชาวบา้นต่อกไ็ด ้ 

ในช่วงบ่ายของวนัน้ีหลายคนหลายท่านท่ียงัไม่เคยไดเ้ขา้ไปเท่ียวชมพระราชวงัแดงและทชัมาฮาลก็ไดมี้
โอกาสเขา้ไปชม แต่หลวงพ่อสนองท่านขอตวัพกัอยู่ท่ีวดั ซ่ึงชาวพุทธท่ีน่ีก็เขา้มากราบนมสัการและสนทนากบั
หลวงพอ่มากมาย  

วนัน้ีจึงเป็นการเดินบิณฑบาตคร้ังประวติัศาสตร์หนา้หน่ึงของเมืองอกัร่า ประเทศอินเดียและเป็นคร้ังแรกท่ี
หลวงพอ่พาคณะพระภิกษุจาํนวนนบัร้อยร่วมบิณฑบาต ณ ต่างประเทศและยงัเป็นแดนพทุธภูมิอีกดว้ย สาธุ 

ส่ิงท่ีน่าประทบัใจอยา่งยิง่และสามารถนาํเร่ืองราวของวนัน้ีไปถ่ายทอดให้คนไทยและคนทัว่โลกไดช้มได้
ฟังอยา่งมีความมัน่ใจไดว้่า คณะธรรมยาตรานาํโดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ นาํพระพุทธศาสนากลบัมาสู่เมืองอกั
ร่าและอินเดียไดอี้กคร้ัง เช่นเดียวกบัท่ีพระบรมศาสดาทรงกระทาํอยา่งในสมยัพทุธกาล เอวงัและนมสัเต 

วันที่ 28 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 11 ของการเดินธรรมยาตรา เป็นวนัแรกท่ีเราจะเดินเขา้สู่จุดหมายท่ี 3 คือ
เมืองสังกสัสะ สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ทรงเสด็จลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ซ่ึงเอาไวเ้ม่ือไปถึงจะเล่ารายละเอียดทั้ง
พทุธประวติัและเร่ืองราวท่ีคณะธรรมยาตราเดินทางไปมาใหฟั้ง 

คณะธรรมยาตราเร่ิมเก็บสัมภาระแต่เชา้มืด เม่ือไดอ้รุณแลว้คุณออ้ไดป้ระกาศยอดปัจจยัของเม่ือคืนวานท่ี
คณะของเราร่วมทาํบุญใหก้บัท่ีน่ีไดจ้าํนวน 70,000 รูปี ซ่ึงแบ่งเขา้บาํรุงวดั โรงเรียนและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

วดัท่ีเราพกัสามคืนน้ีมีช่ือว่า วัดพุทธวิหาร ประพันธะ สมิติ  ตั้งอยู่ ท่ีจักกีปาฒ เมืองอักร่า ไม่ไกลจาก
พระราชวงัแดงเท่าใดนกั ถา้ใครไดมี้โอกาสไปเท่ียวทชัมาฮาลก็ช่วยกนัเขา้ไปทาํบุญท่ีวดัน้ีกนัเพราะวดัน้ีมีบุญคุณ
ต่อคณะธรรมยาตราอยา่งยิง่  

เม่ือประตูพระเจดียเ์ปิดแลว้ หลายคนไดเ้ขา้ไปกราบนมสัการลา ขา้งในพระเจดียไ์ม่ไดมี้การตกแต่งอะไร
มาก ดูเรียบง่าย บริเวณขา้งในดา้นหน่ึงของพระเจดียมี์รูปภาพขาวดาํของ ดร.อมัเบด็กา้ร์เป็นท่ายืน ใตภ้าพเขียนช่ือ
เป็นภาษาฮินดีว่า บาบา ซาฮับ ภิมราวะ อัมเบด็ก้าร์ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีนาํพระพุทธศาสนากลบัมาให้คนอินเดียในยุค
ปัจจุบนั ถา้จะกล่าวถึงความสาํคญัของท่านแลว้กมี็ความสาํคญัท่านหน่ึงในบุคคลท่ีช่วยฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนา 

เสียงหลวงพ่อเรียก พระลือชัยๆ แต่เชา้ ท่านเป็นพระท่ีสร้างบารมีในการนวดใหห้มู่คณะ พระเกือบทุกองค์
ผา่นการนวดของท่านมาหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นพระฝ่ายมหานิกายหรือธรรมยุตหรือแมแ้ต่โยมผูช้ายบางคน ซ่ึงทุก
ท่านคงจะเคยไดย้นิคาํวา่ สุดยอด... ท่ีเป็นเทคนิคการนวดเฉพาะของ พระอาจารย์ลือชัย อภิชาโน  
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หลวงพอ่สนองเรียกท่านลือชยัใหเ้ขา้มาช่วยนวดใหพ้ระรูปหน่ึง ท่านมีปัญหาเร่ืองเส้นและเทา้บวมมาก ซ่ึง
หลวงพอ่ไดส้อนวิธีการกดใหพ้ระอาจารยลื์อชยัเอาไวแ้ลว้ เม่ือกดเสน้แทงดว้ยเข่าอยูห่ลายขบวนท่า ท่านลือชยัก็จบ
ลงทา้ยดว้ยคาํวา่ สุดยอด(อีกตามเคย) เอ่อ..แต่ทาํไมพระรูปนั้นเดินข้ึนรถไปเล่า..? 

เม่ือทุกอย่างพร้อมแลว้ หลวงพ่อก็นาํทาํวตัรสวดมนต์โดยหันหน้าไปทางพระเจดีย  ์จากนั้นคณะธรรม
ยาตราเร่ิมออกเดินราว 7 โมงเชา้ เล้ียวไปทางซา้ยตรงไปทางพระราชวงัแดง มาถึงพระราชวงัแดงแลว้เราเดินวนไป
ทางขวาของพระราชวงั ดา้นซา้ยมือมีสถานท่ีเขียนว่าอกัร่าฟอร์ด จนมาถึงทางแยกบริเวณทางรถไฟขา้มแม่นํ้ ายมุนา 
ก็เล้ียวซ้ายเดินเลียบแม่นํ้ า ซ่ึงเราตอ้งขา้มสะพานเพื่อไปยงัอีกฝ่ังของแม่นํ้ ายมุนา แต่ทางข้ึนสะพานดูสับสนสน
เหลือเกิน 

หลวงพ่อท่านเห็นซอยเลก็ๆ แห่งหน่ึงคาดว่าคงจะเป็นทางเช่ือมข้ึนไปท่ีสะพานได ้ท่านจึงพาคณะเดินไป
ทางนั้น เล้ียวออกมากง็งกนัเลก็นอ้ย แต่ชาวบา้นเขาช้ีใหไ้ปทางน้ีจึงเดินไปตามทางนั้น จนหาทางข้ึนสะพานไดก้็พา
กนัเดินมา  

เม่ือข้ึนมาบนสะพานแลว้ พบว่าสะพานแห่งน้ีเก่าแก่มาก โครงสร้างทาํดว้ยเหล็ก มีสองชั้น ชั้นล่างให้คน
และรถขนาดเล็กวิ่งไปได ้ชั้นบนสําหรับรถไฟวิ่ง  มาถึงกลางสะพานก็สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของแม่นํ้ ายมุนา               
อยา่งชดัเจน ดูสบายตาดีเหลือเกิน 

เม่ือออกจากสะพานมาแลว้ก็มาเจอแยกหน่ึงจึงเล้ียวขวาไป แต่ดูชอบกลเพราะเหมือนว่าเราจะเดินห่างจาก
ถนนหลกัออกไปทุกที จนมีพระท่านมาบอกหลวงพ่อว่า ผิดทางแล้วครับ.. คณะธรรมยาตราจึงหยดุและตั้งหลกัเพื่อ
ดูวา่จะไปทางไหนกนัดี หลงทางเป็นคร้ังแรกของวนัน้ีแลว้เอ๋ย 

จากนั้นหลวงพอ่นาํพาเดินยอ้นกลบัมาแลว้วนไปอีกทางกม็าเจอถนนใหญ่ ทีน้ีคงจะถูกทางแลว้ เราเดินผา่น
พระราชวงัอีกแห่งท่ีอยูต่รงขา้มกบัอกัร่าฟอร์ด ก็มาเจอทางแยกมีป้ายบอกถนน NH2 อีก 4 กม. ทุณดล่าอีก 17 กม.  
ฟิโรซาบาดอีก 39 กม. และกานปูร์อีก 289 กม. 

มาเจอชายแขกอินเดียคนหน่ึงยืนพนมมือไหวล้าพวกเรา เป็นใครก็ไม่รู้? แลว้เราก็เดินเขา้มายงัชุมชนหน่ึง 
บางแห่งมีลิงนัง่เล่นเดินไปมาอิสระ ท่านสุพฒัน์โชคพระนาํขบวนของหลวงพอ่ ทาํท่าหยอกเอาไมแ้กลง้ทาํเป็นปืนขู่
ลิง พวกมนักห็นี บางตวัเฉยไม่กลวักมี็ ท่านโชคเลยเสียฟอร์มไปเลก็นอ้ย! 

 เดินผา่นชุมชนมุสลิมน้ีแลว้ก็มาพบป้าย ถา้เล้ียวซา้ยไปเดลีอีก 204 กม. ไปมถุราอีก 59 กม. แต่เราเล้ียวไป
ทางขวา     บริเวณทางแยกนั้นเราก็มาเจอคณะชาวพุทธของวดัท่ีเราพกัสามคืนก่อนมายืนโปรยดอกไมล้าพวกเรา 
ทุกคนต่างยิม้แยม้ ทกัทายก่อนจะร่ําลาจากกนัไป หวงัวา่โอกาสหนา้เราจะไดม้าพกัท่ีวดัน้ีอีกคร้ัง สาธุ 

เล้ียวขวามาแลว้กม็าเจอถนนหลวงท่ีเราเดินเป็นเสน้ทางหลกัคือ NH2 ตอนน้ีเราจึงมุ่งหนา้ตรงไปอยา่งเดียว
ถูกทางแลว้ แต่เหลือบไปเห็นพระคุณเจา้อินเดียท่ีวดัแห่งนั้นท่านเดินตามมาส่งหลวงพ่ออยู ่ท่านคงจะเดินไปส่งอีก
ระยะหน่ึง กราบนมสัการในการตอ้นรับพวกเรามาโดยตลอดขอรับ  



 38

สองขา้งทางในตอนน้ีเป็นทุ่งเวิ้งกวา้งใหญ่เพราะเราเดินออกจากเมืองอกัร่าแลว้ ช่วงเชา้น้ีอากาศเยน็สบาย 
หลวงพ่อท่านจึงเร่งฝีเทา้ในการเดินมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ แลว้ จนขบวนหน้าท่ีปกติมกัจะเดินฉีกหนีหลวงพ่อไปได ้
ตอนน้ีกลายเป็นถูกหลวงพอ่ไล่จ้ีตามหลงัมาแลว้ เดินจ้ีมาถึงขบวนธงหนา้จนบางคนตอ้งวิ่งหนีออกไปเพราะเดินหนี
ไม่ออกแลว้ วิ่งดีกวา่ตู... 

เดินเขา้มาทางหลกัแลว้แต่หลวงพ่อก็ยงัไม่ผ่อนฝีเทา้ลง ท่านยงัเดินเต็มก้าวอยู่เช่นเคย เช้าวนัน้ีคงทาํ
ระยะทางไดม้ากเหลือเกิน คณะท่ีตามหลงัมาถูกท้ิงห่างออกไปหลายกิโลเมตร  

เราเดินผา่นศูนยอ์นุรักษดิ์นและนํ้ าของอินเดีย ท่ีหอคอยสูงมองเห็นรวงผึ้งขนาดใหญ่สองรวง  แลว้ก็มาเจอ
ป้ายบอกทางตรงไป ทุณดล่าอีก 12 กม. เอตะมาดปูร์อีก 6 กม.เล้ียวขวาไปกุเบร็ปูร์อีก 1.5 กม. เดินกนัเร่ือยมาแบบ
เร็วพอสมควร จนเวลาล่วงเลยเร่ือยมาราว 10 โมงกวา่ ซ่ึงคงจะใกลเ้วลาทานอาหารแลว้ 

แต่ความวุ่นวายก็เกิดข้ึนอีกคร้ังเพราะมีการแจง้มาว่า เราเดินเลยท่ีพกัมาร่วม 2 กม.แลว้ ทุกคนจึงหยดุ บาง
คนอารมณ์เสีย บางคนทาํหน้าเซ็งๆ บางคนทาํใจได ้บางคนแลว้แต่กรรม ธรรมจดัสรรดีกว่า จึงนั่งพกักนัท่ีหน้า
โรงงานแห่งหน่ึง เพื่อดูวา่จะเอากนัอยา่งไร เดินกลบัหรือไปหาท่ีพกัขา้งหนา้กว็า่กนัไป 

ท่านเคนท่านกเ็ขา้มาเคลีย ซ่ึงท่านกรั็บภาระหลายเร่ืองมากมาย ทั้งยงัตอ้งวิ่งรถไปคอยดูคนขา้งหลงั และดูท่ี
พกัทานอาหารดว้ย ห่วงคณะขา้งหนา้ก็ห่วง ท่านจึงอธิบายใหเ้ขา้ใจ แต่ไม่มีใครว่าอะไรเพราะท่านดูแลอยูค่นเดียว 
ตอ้งเห็นใจท่านมากกวา่ 

นัง่พกับริเวณนั้นอยู่นาน จนไดรั้บสัญญาณว่าให้เดินเขา้ไปในโรงงานนั้นเพราะไดข้ออนุญาตเขาใชท่ี้พกั
ทานอาหารแลว้ โชคดีไปท่ีไม่ตอ้งเดินยอ้นกลบั เม่ือเขา้มาในโรงงานแลว้ก็มานั่งพกักนัท่ีหน้าสาํนกังาน ไม่นาน
พนกังานเขาก็มาขอร้องใหพ้วกเราไปนัง่ทานอาหารท่ีอาคารร้างถดัออกไป พวกเราก็ตอ้งทาํตามเขาเพราะเรามาขอ
อาศยัเขา ตอ้งมีมารยาท 

บางท่านบางคนจึงหาท่ีพกัตามสะดวก บางคนนัง่ตากแดดคลายหนาว บางคนนัง่ในท่ีร่ม จนไดเ้วลาจึงเร่ิม
พิจารณาอาหารทีละท่าน หลวงพ่ออนุญาตให้ทานกนัไดเ้ลย ท่านบอกว่า “อย่าไปคิดว่าลาํบากเพราะเรามาธรรม
ยาตรา ต้องเข้าใจและยอมรับทุกอย่างท่ีเกิดขึน้ให้ได้...” 

เสร็จเร่ืองอาหารแลว้ หลวงพ่อจึงแจง้ข่าวท่ีสาํคญัสองเร่ืองทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจากเมืองไทยว่า “ข่าวร้าย
คือเม่ือเช้านีเ้ขาแจ้งมาว่าหลวงตามหาบัวท่ีอาพาธหนักอยู่ ส้ินลงแล้ว” ทุกคนท่ีไดฟั้งถึงกบัตกใจกนัไปตามๆ กนั แต่
ยงัไม่ทนัหายตกใจ หลวงพอ่กแ็จง้ข่าวดีต่อมาวา่ “แต่ท่านฟ้ืนขึน้มาแล้วและดูแขง็แรงขึน้ ขอให้ทุกคนช่วยแผ่เมตตา
ให้หลวงตาหายอาพาธโดยเร็วด้วยเทอญ” 

จากนั้นหลวงพอ่บอกต่อไปวา่วนัน้ีเราจะเดินกนัเลยเพราะระยะทางถึงท่ีพกัอีกเพียง 10 กม.เท่านั้น บ่ายน้ีจึง
ไม่มีการพกัผอ่น แลว้ท่านกน็าํสวดมนตแ์ผเ่มตตาแลว้ออกเดินทนัที ช่วงบ่ายน้ีอากาศร้อนข้ึนบา้ง 
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เดินมาถึงช่วงหน่ึงก็มองเห็นถนนหนทางท่ีกาํลงัสร้างมากมาย เป็นถนนทางด่วนเช่ือมต่อรอบนอกเมือง 
หลวงพ่อบอกว่าอินเดียกาํลงัเจริญข้ึนเร่ือยๆ แลว้ก็มาขา้มสะพานหน่ึงพบหลกักิโลเมตรบอกทางระยะทางกลักตัตา
อีก 1,280 กม.และกานปูร์อีก 275 กม. แลว้เรากม็าถึงชุมชนแห่งหน่ึง 

เดินออกจากชุมชนนั้นมาแลว้ มองไปไกลๆ ก็เห็นกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง แต่คงจะเป็นเร่ืองดีเป็นแน่เพราะพวก
เขาถือธงพทุธนานาชาติ คงจะทราบข่าวและคอยตอ้นรับพวกเราเหมือนท่ีผา่นมา 

เม่ือมาถึงตรงนั้น คณะชาวพุทธกลุ่มน้ีมีทั้งคนแก่ หนุ่มสาว เด็กเลก็เด็กนอ้ย ใหก้ารตอ้นรับดว้ยการตะโกน
รับส่งกนัเป็นภาษาฮินดีท่ีฟังไม่เขา้ใจ ในมือชูธงประกาศเสียงดว้ยความมัน่ใจ ดูคึกคกัดี เท่านั้นยงัไม่พอ คณะชาว
พทุธกลุ่มน้ีทาํความแปลกใจและสร้างสีสนัตใ์หก้บัพวกเราดว้ยการร่วมเดินนาํธรรมยาตราไปกนัดว้ย จึงทาํใหช่้วงน้ี
ดูสนุก คร้ึนเครงเพราะผูน้าํของเขาจะส่งเสียงโห่ร้องส่ง แลว้คนของเขาทั้งหมดก็จะโห่ตอบรับ อย่างกบังานบวช
บา้นเราเลย พวกเราบางคนจะพยายามเลียนแบบให้เขา้กบับรรยากาศแต่ไม่รู้ว่าจะพูดยงัไง ฟังสาํเนียงแลว้พูดตาม
ไม่ไดเ้ลย ทาํให้ตอนน้ีคณะเจา้ถ่ินอินเดียและอาคนัตุกะจากเมืองไทยต่างยิม้แยม้แจ่มใสซ่ึงกนัและกนัเพราะแมจ้ะ
พดูจากนัไม่รู้เร่ือง แต่ทุกคนเขา้ใจกนั 

เด็กนอ้ยน่ารักวยั 3 ขวบ ร่วมเดินธรรมยาตราดว้ย เขาช่ือ เนวิส เดินไปนานๆ แกคงเม่ือยทาํท่างอแงขอให้
อุม้หน่อยเพราะผมยงัเด็กนะครับ แต่ผูใ้หญ่ของเขาไม่ตามใจเด็ก ปล่อยให้เดินบา้ง อุม้บา้ง ไม่ตามใจแบบเด็กบา้น
เรา 

แลว้ก็มาเจอชาวพุทธอีกกลุ่ม เห็นมีพระทิเบตรูปหน่ึงดว้ย ซ่ึงพวกเขาคงจะรู้จกักนัต่างจบัมือทกัทายกนั 
ชาวพุทธกลุ่มน้ีไม่ไดเ้ดินไปดว้ย แต่มอบกล่องท่ีระลึกให้กบัพวกเรา พอเปิดมาก็เป็น ฟักเช่ือม หวานแสบคอดี
เหลือเกิน 

เราเดินผา่นศาลฮินดูแห่งหน่ึง แลว้กม็าพบแหล่งอนุรักษโ์บราณสถานแห่งหน่ึงของอินเดียช่ือ บริุย่า กา ตาล 
แต่ไม่ทราบวา่เป็นอะไร ตรงกลางมีอาคารคลา้ยๆ บา้นก่ึงเจดีย ์มีประตูรอบดา้น พวกเราจึงมองกนัแลว้กเ็ดินต่อไป 

เดินมาจนถึงช่วงหน่ึงก็ทราบทนัทีว่าจะเขา้ไปยงัท่ีพกัแลว้เพราะเห็นรถบสัของเราจอดอยูไ่กลๆ เวลาตอน
นั้นราวบ่าย 2 โมงกวา่เอง อยา่งท่ีหลวงพอ่แจง้มาก่อนแลว้วา่บ่ายน้ีเรากนัอีกเดินอีกไม่ไกล 

หน้าซอยทางเขา้มีคณะชาวพุทธออกมาตอ้นรับ โปรยดอกไมต้ามทางเดิน เดินเขา้มาเป็นทางขรุขระมาก 
สองขา้งทางเป็นทุ่งนาเขียวขจี มองไปขา้งหนา้ก็เห็นสถานท่ีท่ีเราจะพกั คงจะเป็นวดัเพราะแนวกาํแพงทาํลกัษณะ
เป็นเจดีย ์

มาถึงหน้าวดัมีคนออกมาตอ้นรับ ท่ีน่ีเป็นวดัพุทธช่ือ ตรีรัตนะ พุทธวิหาร และเป็นศูนยช์าวพุทธด้วย 
บรรทดัล่างเขียน บดุดะ บูมี บดุดะ จี ตาล  
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หลวงพ่อเขา้มานัง่พกัขา้งใน บางท่านท่ีมาก่อนแลว้ก็เขา้ไปหาท่ีพกักนั แต่ดูแลว้วดัน้ีมีขนาดเล็ก คงจะไม่
เพียงพอในการรับรองคณะของเรา ต่อมากไ็ดย้นิเสียงพวกเราบอกวา่ใหไ้ปพกัสถานท่ีถดัไปขา้งๆ น้ี จึงพากนัเดินมา
คณะใหญ่ 

ท่ีพกัของเราอีกแห่งท่ีติดกบัวดันั้นเป็น โรงพยาบาลช่ือ ซามุดายิกะ สวาสถัย ในเขตเอตะมาปุระ เป็นศูนย์
รักษาพยาบาลแห่งหน่ึง ซ่ึงแมอ้าคารจะดูเก่าและโทรม แต่รอบนอกก็มีพื้นท่ีขนาดใหญ่สามารถรับรองท่ีพกัได้
เพียงพอ แต่นํ้ าใชไ้ม่สะดวกเท่าท่ีควร ช่วงท่ีมาถึงแดดยงัออกอยู่มาก วนัน้ีจึงไดมี้เวลาจดัหาท่ีพกัอย่างเยน็ใจ  ไม่
ตอ้งรีบมากนกั   

หลวงพ่อนัง่พกัตรงกลางถนนในศูนยพ์ยาบาล มีชาวบา้นท่ีเป็นชาวพุทธจาํนวนมากเขา้มากราบนมสัการ
และทาํการสักการะหลวงพ่อโดยการโปรยดอกไมล้งไปท่ีตวัหลวงพ่อกนัมากมาย  ถา้คนไทยเราก็ประมาณว่า       
รดนํ้าดาํหวัพอจะได ้แต่ท่ีหนักลบัไปมองอีกคร้ัง ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ของหลวงพอ่เตม็ไปดว้ยดอกไม ้  

นกัข่าวหนงัสือพิมพช่ื์อดงัท่ีเคยลงข่าวการเดินธรรมยาตราเม่ือคร้ังท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพฉ์บบัแนว
หนา้ของประเทศอินเดียฉบบัหน่ึงกว็า่ได ้มาถึงตอนน้ีมาขอทาํข่าวอีกคร้ังคือ หนงัสือพิมพช่ื์อ แดนิก จาคะรัน มาขอ
รายละเอียดการเดินธรรมยาตรา คาดว่าในอีกวนัสองวนัขา้งหนา้เราคงจะไดเ้ห็นภาพของคณะเราในหนงัสือพิมพ์
ฉบบันั้นอีกคร้ัง 

ต่อมาก็มีนกัข่าวทีวีช่อง วอยซ์ ออฟ แชลน่ัล มาขอสัมภาษณ์หลวงพ่อ แต่พระอาจารยฟิ์ลบาเป็นผูใ้หข้อ้มูล 
แลว้พวกเขากถ่็ายภาพบรรยากาศรอบท่ีพกัและกิจกรรมของพวกเราก่อนท่ีจะลากลบัไป 

จึงเป็นอนัจบการเดินของวนัน้ีท่ีสร้างความประทบัใจใหพ้วกเราท่ีนบัวา่เป็นคร้ังแรกท่ีมีกลุ่มชาวพทุธท่ีเป็น
ชาวบา้นทัว่ไปไดม้าร่วมเดินธรรมยาตรากบัพวกเราดว้ย ทาํใหว้นัน้ีคณะธรรมตราดูมีสีสนัตแ์ละเช่ือมสัมพนัธไมตรี
ระหว่างชาวพุทธจากต่างแดนดว้ยกนั ขอความมัน่คงในพระบวรพุทธศาสนาจงกลบัมาสู่แดนพุทธภูมิสืบไปเทอญ 
เอวงัและนมสัเต  

วันที ่29 มกราคม 2554 เป็นวันที ่12 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีอากาศขา้งนอกเยน็มากประมาณ 4-5 
องศาเซลเซียส นํ้าคา้งเปียกเตน็ทส์าํหรับผูท่ี้นอนกลางแจง้  ช่วงสายมีชาวพทุธท่ีน่ีมากราบนมสัการและนาํอาหารมา
ถวายหลวงพ่อกนัมากมาย อีกทั้งยงัมาขอยาสมุนไพรจาํนวนหลายคน จากนั้นหลวงพ่อไดร่้วมทาํบุญถวายให้ท่ีวดั
และโรงพยาบาลท่ีเราพกัแห่งน้ีดว้ย 

ต่อมาทุกคนท่ีอยูท่ี่น่ีทั้งคนไทยและคนอินเดียต่างร่วมกนัทาํวตัรสวดมนตด์ว้ยกนัแลว้จึงออกเดินทางช่วง 7 
โมงเชา้ เดินออกมาทางซอยเดิม สองขา้งทางเป็นไร่นาเขียวขจี มองไปเห็นโบราณสถานท่ีเดินผา่นมาเม่ือวาน พระ
ท่านบอกวา่เป็นโบราณสถานทางพระพทุธศาสนา เดินมาถึงถนนใหญ่แลว้เล้ียวซา้ยไปตามถนน NH2 เช่นเคย  

เรามาพบป้ายบอกทางไปกลักตัตาอีก 1,272 กม. กานปูร์อีก 267 กม.และทุณดล่าอีก 5 กม. เดินมาถึงสะพาน
แห่งหน่ึงเป็นสะพานยาวท่ีบางช่วงกาํลงัก่อสร้างขยายถนนเพิ่มเติม ลงมาจากสะพานแลว้หลวงพ่อก็ช้ีให้ดูนกยงูท่ี
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อยูใ่นทุ่งมสัตาด มีสุนขัสองตวัอยูใ่กล้ๆ  เจา้นกยงู สุนขัสองตวันั้นคงจะเห็นพวกเรามองต่างยนืกลวัหางหดเพราะคง
จะงงวา่มองผมทาํไมกนั กลวันะเน่ีย.. 

เดินมาอีกพกัก็มาเจอโยมในคณะของเราแวะท่ีร้านขา้งทางแลว้นิมนตห์ลวงพ่อมาฉันกะลมัจายท่ีร้านช่ือ 
กิศาน ดาบา นัง่รอพกัหน่ึง ชาร้อนแบบอินเดียกม็าประเคนพระถึงท่ีนัง่เลย สาธุกบัโยมเจา้ภาพดว้ย 

ต่อจากนั้นก็เดินตรงตามถนนเร่ือยไปอยู่หลายชัว่โมง จนมาถึงทางแยกแห่งหน่ึง มองไปทางซา้ยมีรูปป้ัน 
ดร.อมัเบ็ดกา้ร์ยืนเด่นชดัอยูไ่กลๆ พอหันกลบัมาก็มาเจอคนในคณะยืนโบกธงให้ขา้มถนนไปอีกฝ่ังเพื่อไปยงับา้น
โยมท่ีเขามานิมนตห์ลวงพอ่สนอง 

เม่ือขา้มฟากมาแลว้เดินต่อมาอีกไม่ก่ีเมตร เรากม็าเจอคณะชาวพุทธอินเดียของชุมชนน้ี ต่างยนืตั้งแถวสอง-
ขา้งทางแหวกตรงกลางใหค้ณะเราเดินเพื่อตอ้นรับกนัอยา่งเนืองแน่น เม่ือหลวงพ่อเดินนาํมาพวกเขาก็โปรยดอกไม้
ลงมา ต่อมาโยมผูห้ญิงคนหน่ึงถือกระดาษโพยของแกแลว้เดินมาหยดุตรงหนา้หลวงพ่อ จากนั้นก็สวดแสดงความ
เคารพตอ้นรับหลวงพอ่เป็นภาษาฮินดีอยูพ่กัหน่ึง ทุกคนจึงเขา้มาท่ีบา้นหลงันั้นมีป้ายเขียนวา่ ปวิตร ไมริจ โฮม 

เจา้ภาพพาหลวงพ่อไปยงัอาคารแลว้ลงไปห้องโถงชั้นล่างสุด เป็นห้องท่ีมีขนาดใหญ่รับรองคนไดห้ลาย
ร้อยคน เขาจดัท่ีให้หลวงพ่อนั่งบนเวทีอยู่ท่านเดียว แลว้หลวงพ่อท่านก็บอกให้นิมนตพ์ระและเรียกทุกคนเขา้มา
ทั้งหมดเพราะเจา้ภาพเขาจะมีการทาํพิธีและการแสดงตอ้นรับพวกเรา 

จากนั้นอุบาสกอุบาสิกาก็เขา้มานัง่เรียงคุกเข่าท่ีหนา้หลวงพ่อแลว้สวดนโมฯ ต่อดว้ยบทอิติปิโสฯ บทรัตน
สูตรและบทอ่ืนตามมา ช่วงน้ีหลวงพอ่และพวกเราบางท่านจึงนัง่หลบัตาฟังอยา่งตั้งใจ 

จบจากสวดมนตแ์ลว้กต่็างกเ็ขา้มากราบนมสัการหลวงพอ่ทีละคนตั้งแต่ผูใ้หญ่ไปจนกระทัง่เดก็ตวันอ้ย ช่วง
ต่อไปเป็นช่วงของการแสดงการตอ้นรับคณะธรรมยาตราโดยผูห้ญิงคนหน่ึง ซ่ึงเป็นคนเดียวกบัคนท่ีสวดอวยพรให้
หลวงพอ่ตอนท่ีจะเดินเขา้มา มาตอนน้ีแกมีเคร่ืองดนตรีในมือมาดว้ย  

โยมผูช้ายคนหน่ึงข้ึนมากล่าวอธิบายเน้ือหาคร่าวๆ ก่อนท่ีผูห้ญิงคนนั้นจะทาํการแสดง จากนั้นผูห้ญิงคน
นั้นท่ีแต่งตวัดว้ยชุดสีนํ้าเงินคาดผา้ขาวท่ีคอ หนา้ผากเจิมจุดแดงตรงกลางระหว่างค้ิว แลว้แกก็เร่ิมพดูเป็นภาษาฮินดี
ตามดว้ยขบัร้องบทเพลงท่ีเขียนข้ึนมาอยู่ท่ีกระดาษในมือ บางจงัหวะแกก็เคาะเคร่ืองคนตรีประกอบตาม คนรอบ 
ขา้งกช่็วยร้องรับเป็นช่วงไป 

เวลาผา่นไปประมาณ 5-10 นาที คุณนิจผูน้าํคณะธรรมยาตราฝ่ายหญิงก็ออกมาแปลภาษาใหพ้วกเราฟัง เร่ิม
จากภาษาองักฤษก่อน ตามดว้ยภาษาไทย จึงทาํให้ทุกคนในห้องเขา้ใจความหมายของเพลงน้ีกนั ซ่ึงมีเน้ือความ
พอจะจดตามทนัไดค้ร่าวๆ ดงัน้ีวา่ 

“เป็นโชคดีของพวกเราท่ีพวกท่านไดม้าเป็นเกียรติแก่พวกเรา 

ทาํใหด้วงตาของเรารู้สึกเยน็และมีความสุขมาก 
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พวกเรารอคอยมานานแลว้ รู้สึกดีใจและมีความสุขมากท่ีท่านไดม้าเยีย่มพวกเรา 

พวกคุณคือพระเจา้ของเรา 

พวกเราเป็นเสมือนดอกไม ้พวกคุณเป็นเสมือนสวน 

ท่ีช่วยกลัน่ดอกไมใ้หห้อมทัว่รันจวนใจ...” 

 เน้ือหาอาจจะไม่สมบูรณ์กต็อ้งขออภยัเขา้ของเพลงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย ซ่ึงความหมายและการแสดงออกถึง
ความศรัทธาและความเคารพท่ีชาวพทุธท่ีน่ีมีใหก้บัคณะธรรมยาตราในวนันั้น คงจะอยูใ่นความทรงจาํของทุกคนไป
อีกนาน พระบางรูปบอกวา่ตอนท่ีเขาแสดงความเคารพและร้องเพลงอวยพรกบัหลวงพ่อ ท่านถึงกบันํ้ าตาซึมออกมา 
ท่านบอกวา่คุม้ค่าจริงๆ ท่ีไดม้าเดินธรรมยาตรากบัหลวงพอ่สนองในคร้ังน้ี  

 จากนั้นคณะสงฆร่์วมอนุโมทนาสาธุการให้พรเจา้ภาพดว้ยบทยถาฯ และมงคลจกัรวาล เม่ือเสร็จเร่ืองการ
แสดงตอ้นรับแลว้กพ็ากนัออกมาพิจารณาอาหารในทนัทีเพราะสายมากแลว้ ต่างท่านต่างคนแยกยา้ยกนัหาท่ีพกัตาม
อธัยาศยัเช่นเคยเพราะท่ีพกัไม่สะดวกจะนัง่รวมกนั แต่ตอ้งขอบอกว่าวนัน้ีหลายคนทานหรือฉนัอาหารในท่ามกลาง
ข้ีววัตากแหง้! 

 เสร็จจากลา้งภาชนะแลว้ บ่ายวนัน้ีหลวงพ่อให้ออกเดินต่อเลย ไม่มีการพกัผ่อนเพราะระยะทางยงัอีกไกล 
หลงัทาํวตัรสวดมนต์ก่อนออกเดินแลว้ พอดีเหลือบไปเห็นโยมผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีร่วมเดินกนัมา ซ่ึงแกไดไ้ปเดิน
อีสานและอินเดียคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีสองแลว้คือ คุณไก่ ท่ีตอ้งขมชมว่าแกเปล่ียนไปมากจริงๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของ
จิตใจท่ีเขม้แขง็ สงบ พูดนอ้ย ดูสาํรวม เสียสละแก่หมู่คณะอย่างมาก เร่ืองการเก็บขยะรอบท่ีพกัคงจาํไม่มีใครเกิน
คุณไก่แน่เลย หลายคนหลายท่านคงจะเห็น ขออนุโมทนาสาธุกบัคุณไก่ดว้ย 

 จากนั้นเราออกเดินกนัต่อ ในช่วงบ่ายอากาศร้อนข้ึน ก่อนเขา้เมืองเราก็พบสาธุฮินดูแต่งชุดสีส้มทั้งตวั ท่ี
ศีรษะโพกผา้แดง จากนั้นเราเดินเขา้มาท่ีเมืองหน่ึงขนาดใหญ่มากแต่ยงัไม่ทราบว่าช่ือเมืองอะไร ซ่ึงมีผูค้น รถรา
มากมาย เราเดินเลียบไปทางใตส้ะพานเร่ือยมาแลว้มาออกมาขา้มสะพานลงมาก็มาเจอสถานท่ีจดังานแต่งงานช่ือ 
แสงงาม 

 ในช่วงนั้นสองขา้งทางยงัเป็นท่ีกวา้งทัว่ไปสลบักบัไร่นา จนมาพบป้ายบอกทางไปเมืองกานปูร์อีก 260 กม. 
ถา้เล้ียวซา้ยไปเมืองซิคราร่ีอีก 4 กม. จนมาเจอด่านเก็บค่าผา่นทางแห่งหน่ึง ก็มาพบพระคุณเจา้ของเรารูปหน่ึงกาํลงั
นัง่อยูข่า้งทาง ท่านอายมุากแลว้บอกวา่ขอพกัก่อนไปไม่ไหวเพราะเทา้มีปัญหา 

 หลวงพ่อสนองท่านก็เมตตาเขา้มาช่วยจบัเส้นท่ีเทา้ของท่าน ซ่ึงคงจะเจ็บมากจนสีหนา้ของท่านตอ้งหยีตา
แสดงถึงอาการเจบ็ปวดอยา่งชดัเจน เวลาผา่นไปแลว้ท่านจึงรู้สึกดีข้ึนมาบา้ง 

 หลวงพ่อขา้มถนนไปใหก้ลว้ยและอาหารกบัลิงยงัฝ่ังตรงขา้มเพราะท่านสุพฒัน์โชคเก็บอาหารไวใ้ห้เจา้จ๋อ
ดว้ย จากนั้นเดินเร่ือยมาถึงสถานท่ีแห่งหน่ึงเป็นโรงงานผลิตอาวุธของกระทรวงกลาโหมประเทศอินเดีย บริเวณนั้น
มีชาวพทุธกลุ่มหน่ึงดกัยนืตอ้นรับและยงัถวายขา้วสารใหจ้าํนวนสองกระสอบ สาธุ 
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 ช่วงท่ีเดินต่อไปส่วนมากจะพบกบับา้นชาวมุสลิมเป็นส่วนมาก บางหมู่บา้นจะมีหลุมฝังศพอยูริ่มทางถนน 
แลว้ก็มาพบป้ายบอกทางไปกานปูร์อีก 255 กม.และเล้ียวซา้ยไปเมืองอุไซน่ีอีกเพียง 200 เมตร หลวงพ่อท่าน
สนันิษฐานช่ือเมืองไดอ้ยา่งน่าสนใจวา่ น่าจะเป็นเมืองอุชเชนีในสมยัพุทธกาลเพราะช่ือใกลเ้คียงกนั แลว้หลวงพ่อก็
พดูถึงพระเจา้อุเทนและเร่ืองกามนิตต่อไป 

 หลวงพ่อมาขอเขา้ห้องนํ้ าท่ีป๊ัมนํ้ ามนับารัตปิโตรเลียมแห่งหน่ึง  แลว้จึงนัง่พกัทานกาแฟกนัก่อนท่ีจะออก
เดินทางต่อไป เราเดินผา่นโบสถฮิ์นดูท่ีกาํลงัทาํการก่อสร้างแห่งหน่ึงท่ีมองเห็นไดไ้กลๆ เพราะมีขนาดใหญ่มาก มี
สามยอด ยอดกลางเด่นท่ีสุด 

 จากนั้นกม็าพบป้ายทางสามแยก ตรงไปเมืองฟิโรซาบาด เล้ียวขวาไปราจา กา ตาล เล้ียวซา้ยไปกานปูร์และ
อาซะฟาบาด จนมาถึงทางแยกตรงนั้นก็หยดุพิจารณาเส้นทางเลก็นอ้ยแลว้ก็มองเห็นป้ายให้เล้ียวซา้ยท่ีท่านเคนติด
ไวบ้ริเวณทางแยก จึงพากนัเล้ียวซา้ยไปตามทาง แต่เจา้หนา้ท่ีอินเดียมาบอกวา่ใหต้รงไปบา้ง อีกคนบอกใหเ้ล้ียวซา้ย
ไปถูกทางแลว้ เราก็ฟังเขาไม่เขา้ใจ หลวงพ่อจึงหยุดก่อนแลว้ก็สรุปว่าเราเดินไปตามทางท่ีท่านเคนปิดป้ายดีกว่า 
ตอ้งเช่ือผูน้าํ 

 เม่ือเล้ียวเขา้มาแลว้ พบว่าจากแยกนั้นมาเป็นทางเดินท่ีทุกคนพอใจมากเพราะสองขา้งทางเป็นธรรมชาติทุ่ง
ไร่ทุ่งนาท่ีเขียวขจี ทาํใหรู้้สึกสดช่ืนข้ึน อีกทั้งยงัมีชาวบา้นทาํกิจกรรมทอ้งถ่ินประกอบอาชีพแบบชนบทใหดู้เพลิน
ตาดี  

 ขา้งทางมีแต่ข้ีววัตากแหง้เรียงไปตามทาง มาถึงตอนหน่ึงมีชายหนุ่มสามคนซอ้นมอเตอร์ไซดก์นัมา ถือธง
พุทธศาสนานานาชาติมาดว้ย เขามาจอดรถดกัหนา้แลว้พากนักม้ลงกราบหลวงพ่อท่ีพื้นถนน คงจะเป็นชาวพุทธท่ี
ทราบข่าวแลว้จึงตามมากราบหลวงพอ่ 

 เดินชมธรรมชาติตามขา้งทางไดร่้วมสิบกิโลเมตรก็มาเขา้สู่เขตชุมชนอีกคร้ัง มีชาวบา้นออกมาดูมากมาย 
เขาก็สงสัยกนั ซ่ึงโชคดีท่ีพระอินเดียท่ีท่านร่วมเดินทางมาดว้ย ท่านถือธงชาติอินเดียนาํหนา้หลวงพ่อไปก่อน พอ
ผา่นไปตรงไหนท่านกจ็ะอธิบายและใหท้าํความเคารพกบัหลวงพอ่ จึงทาํใหเ้วลาเดินผา่นไปตรงไหนก็จะมีชาวบา้น
ออกมาไหวด้ว้ยความเคารพตลอดช่วงนั้นไป คนอินเดียถา้เขาศรัทธาใครแลว้เขากจ็ะแสดงความเคารพอยา่งจริงใจ 

 เดินออกจากชุมชนนั้นมาก็มาสู่สองขา้งทางท่ีเป็นธรรมชาติอีกคร้ัง มีทั้งทุ่งนาทุ่งมสัตาดสีเหลืองออกดอก
สวยงาม ท่ีโชคดีคือเราไดเ้ห็นนกยงูทั้งใกลแ้ละไกลตลอดทาง บางตวัรําแพนใหดู้หางของมนัสวยงามมากเลยทีเดียว 
บางช่วงกมี็นกแกว้บินไปมาใหช้มกนั อินเดียน่าเดินกเ็พราะมีธรรมชาติแบบน้ียงัไง 

 แดดเร่ิมคลอ้ยลงแลว้จึงเขา้สู่ช่วงเยน็ เราเดินมาถึงชุมชนอีกแห่งหน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่กว่าชุนชมท่ีผา่นมาเม่ือ
สักครู่น้ี ในท่ีสุดก็มาพบป้ายเล้ียวขวาของท่านเคน ท่ีทางแยกมีชาวบา้นออกมาตอ้นรับเป็นจาํนวนมาก เขาตะโกน
ออกมากนัวา่ นมสัเต กรุุจี แปลวา่ นมสัการครับพระอาจารย.์.. 
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 เดินเขา้แยกนั้นมาอีกพกัก็มาถึงทางแยกเขา้ซอยเลก็ไปยงัท่ีพกัของวนัน้ีเวลาประมาณ 5 โมงเยน็ มาถึงก็พบ
ป้ายเขียนว่า กิรัน ไมริช โฮม ในเมืองฟิโรซาบาด เป็นสถานท่ีจัดงานแสดงของชาวฮินดูเพราะท่ีหน้าประตูมี
เคร่ืองหมายสวสัดิกะ 

 สถานท่ีขา้งในค่อนขา้งจาํกดัพอควร มีอาคาร 2-3 ชั้นหน่ึงหลงัดา้นหนา้ ดา้นหลงัเป็นสนามโล่งมีกาํแพง
ลอ้ม ช่วงหัวคํ่ามีผูใ้หญ่และคนในทอ้งถ่ินเขา้มากราบนมสัการหลวงพ่อมากมาย  มีตาํรวจถือปืนมาคุม้กนัความ
ปลอดภยัดว้ยเพราะทุกอย่างไวใ้จอะไรไม่ได ้วนัน้ีจึงขอจบการเดินทางเพียงเท่าน้ี ซ่ึงเป็นอีกวนัหน่ึงท่ีคณะธรรม
ยาตราไดส้มัผสักบัชาวพทุธท่ีอินเดียอีกคร้ังหน่ึง สาธุ นมสัเต  

วันที่ 30 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 13 ของการเดินธรรมยาตรา ช่วงเชา้มืดก่อนอรุณของวนัน้ี มองไปเห็น
คณะสงฆท่ี์ร่วมเดินธรรมยาตรากบัพวกเรามาเฝ้ารอหลวงพ่อถึงหนา้ท่ีพกั คณะสงฆก์ลุ่มน้ีเป็นพระภิกษุมาจากสาย
ธรรมยุตินิกายหรือพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่เจ๊ียะ จุนโท ลูกศิษยอ์งคส์าํคญัองคห์น่ึงของหลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต 
องคท่ี์เป็นผูน้าํคือพระอาจารย์เขียว อดีตพระอุปัฏฐากหลวงปู่เจ๊ียะ พวกท่านรู้จกัและศรัทธาหลวงพ่อสนองมานาน
แลว้ ซ่ึงวดัสงัฆทานจะมีความคุน้เคยใกลชิ้ดกบัพระป่ากรรมฐานเพราะมกัจะช่วยเหลือเก้ือกลูกนัมาโดยตลอด หาก
มีงานบุญสาํคญัท่ีไหน ส่วนใหญ่วดัสงัฆทานกบัสายพระป่ากรรมฐานจะพบกนัอยูเ่ป็นประจาํในเร่ืองของโรงทาน 

พระอาจารยเ์ขียวและคณะมาขอร่วมเดินธรรมยาตรากบัหลวงพ่อสนองดว้ย ท่านเป็นพระท่ีเงียบ พูดนอ้ย
แต่การแสดงออกกบัหลวงพอ่สนองดูมีนํ้ าใจดีงามตามแบบพระกรรมฐานทัว่ไป 

เม่ือหลวงพ่อออกมาจากเตน็ทท่ี์พกัแลว้ คณะของพระอาจารยเ์ขียวก็เขา้มากราบนมสัการลาหลวงพ่อกลบั
เมืองไทยด่วน สาเหตุเพราะเม่ือคืนทางเมืองไทยแจง้มาว่า หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ไดม้รณภาพแลว้ หลาย
คนทั้งพระสงฆแ์ละญาติโยมท่ีไดท้ราบข่าวถึงกบัตกใจ ยิ่งผูมี้ศรัทธาและเคารพองคห์ลวงตาดว้ยแลว้ คงจะเสียใจท่ี
ครูบาอาจารยเ์สาหลกัใหญ่ของพระป่ากรรมฐานหรือของคนทั้งประเทศไดก้็ว่าได ้ท่านไดล้ะสังขารลงไปแลว้ ขาด
ครูบาอาจารยไ์ปแลว้สาํหรับผูท่ี้ยงักรรมฐานไม่มัน่คงก็คงเสียหลกัไปบา้งเหมือนกนั แต่เร่ืองน้ีหลวงพ่อสนองท่าน
คาดมาก่อนแลว้วา่หลวงตาอาจจะละสงัขารในไม่นานน้ี ท่านบอกอยา่งนั้น 

หลวงพ่อจึงสนทนากบัพระอาจารยเ์ขียวเร่ืองการจดังานศพของหลวงตา แลว้ถามพระอาจารยเ์ขียวว่า พระ
เถระรูปไหนท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ลว้ทนัเห็นหลวงปู่ มัน่ พระอาจารยเ์ขียวก็ลาํดบัช่ือพระสงฆท่ี์ยงัมีชีวิตอยูใ่หห้ลวงพ่อฟัง 
จากนั้นหลวงพ่อสั่งให้พระเคนช่วยจดัการดูแลเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินให้ท่าน โดยบอกบุญไดเ้งินไทย 33,990 บาทกบั 
11,250 รูปี  

ระหว่างท่ีทุกคนกาํลงัเก็บสัมภาระอยู่นั้น ก่อนท่ีหลวงพ่อจะแจง้ข่าวการมรณภาพของหลวงตามหาบวั 
หลวงพ่อก็อ่านเพลงท่ีท่านแต่งใหม่ช่ือเพลง มิตรแท้มิตรเทียม ท่านได้ความคิดในการแต่งเพลงน้ีมาจาก
พระไตรปิฎกเร่ืองมิตรเทียม 16 อยา่ง แลว้ท่านกส็าธยายใหฟั้ง  
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ท่านสอนว่า “เพ่ือนแท้เวลาเพ่ือนสุขกจ็ะดีใจด้วย ถ้าเพ่ือนทุกข์กจ็ะคอยช่วยเหลือ ถ้าเรามีใจแบบน้ันกจ็ะ
เป็นผู้ ท่ีมีมหามิตร ไปท่ีไหนกมี็แต่มิตร การดูมิตรแท้มิตรเทียมไม่ต้องไปดูท่ีไหน ให้ดูท่ีใจของเราเอง ถามตัวเองว่า
คุณสมบัติของมิตรเทียมท้ัง 16 ข้อ เรามีไหม..?” 

หลวงพ่อสอนต่อไปว่า “เรามาเดินธรรมยาตราอย่าคิดว่าเรามาสบาย ต้องฝึกลาํบากให้เป็น ไม่ติดท่ีอยู่ ท่ีกิน
ท่ีนอน คนไหนท่ีทาํตัวมีปัญหาถ้าไม่เช่ือกันกนิ็มนต์เชิญกลบัไปได้เลย เรามาด้วยกัน ถ้าสุขกสุ็ขด้วยกัน ทุกข์กทุ็กข์
ด้วยกัน กินพร้อมกัน เลิกพร้อมกัน เดินทางพร้อมกัน..”  

สาเหตุท่ีหลวงพอ่ท่านสอนแบบน้ีก็เพราะ มีโยมบางกลุ่มไม่เช่ือฟัง เอาแต่ตวัเองรอด ไม่สนใจส่วนรวม ซ่ึง
ถา้มีใครเป็นอะไรไปหรือเกินอนัตรายข้ึนมา คนท่ีตอ้งรับผิดชอบก็หนีไม่พน้ผูน้าํคือหลวงพ่อนั่นเอง ดงันั้นการ
สอนของท่านในเชา้น้ี บางคนอาจจะรู้สึกวา่หลวงพอ่วา่แต่เรา 

หลวงพ่อยงัสอนเพิ่มเติมต่อไปว่า “อาตมาเคยลาํบากมามากต่อมากแล้ว เคยอดฉันอดนอนมานับคร้ังไม่
ถ้วนแล้ว เคยเสียสละให้เพ่ือนให้พ่อแม่ให้ครูบาอาจารย์ กท็าํมาท้ังหมดแล้ว ไม่กลวัลาํบาก จะกินจะนอนอย่างไรก็
ได้ท้ังน้ันเพราะฝึกมาแล้ว” 

แลว้หลวงพ่อก็วกมาสอนลงเร่ืองความกตญัญูว่า “ผู้ ท่ีทุกข์มากกว่าใครกคื็อ แม่ กว่าจะคลอดลูกออกมาได้ 
ทุกข์แทบตาย ดังน้ันเรามาเดินธรรมยาตรา เราต้องเป็นนักรบนะ เป็นนักรบธรรม...” 

จากนั้นหลวงพอ่ไดบ้อกว่าต่อไปเร่ืองการจดัท่ีพกัใหท่้านเคน ท่านแชร์ ท่านคิมหรืออนัตู เป็นผูจ้ดัการเร่ือง
สถานท่ีพกัท่ีนอนให ้พวกเรามีหนา้ท่ีเดินตามอยา่งเดียว 

เม่ือหลวงพ่อพูดถึงพระคุณเจา้ท่ีทาํงานส่วนกลางแลว้ ก็ขอเอ่ยช่ือนามของพระท่ีทาํงานอยู่เบ้ืองหลงัการ
เดินธรรมยาตราในคร้ังน้ี ซ่ึงถา้คนท่ีชมหรือรับฟังบรรยากาศการเดินธรรมยาตราจาํนวนร่วม 300 กว่าท่านแลว้ ก็
ตอ้งขอบอกว่าเบ้ืองหลงัของความเป็นอยู่ต่างๆ ในการเดินทาง นอกจากกลุ่มแม่ครัวแลว้ พวกเรามีพระท่ีทาํงาน
ส่วนกลางเพียงไม่ก่ีรูปเท่านั้นท่ีดูแลงานทั้งหมดของคณะธรรมยาตราโดยมีหนา้ท่ีต่างๆ ดงัน้ี พระอาจารย์คิม เขมจา
โร ท่านดูแลเร่ืองนํ้าด่ืมนํ้าใชใ้หแ้ม่ครัวและงานบริการทัว่ไป พระอาจารย์เกรียงไกร ดูแลเร่ืองเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าตวั
ใหม่และนํ้ าตม้สําหรับด่ืม พระอาจารย์ศักด์ิ ดูแลเร่ืองสัมภาระส่วนกลางบนรถสิบลอ้ พระอาจารย์เคน ดูแลเร่ือง
ติดต่อประสานงานและหาท่ีพกั ส่วนพระอาจารย์แชร์ หลวงพ่อชิต หลวงพ่อทองพูน ตอ้งกลบัไปดูแลท่ีวดัป่า
มุจลินท ์ซ่ึงยงัมีเร่ืองคา้งคาอีกมากมาย พระคุณเจา้ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีไดจ้าํพรรษาท่ีพุทธคยาและเนปาลมาเม่ือปี 
2553 ท่ีผา่นมาและเคยผา่นประสบการณ์การดูแลคณะธรรมยาตราเม่ือคร้ังแลว้ พวกท่านจึงเขา้ใจงานต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี คณะธรรมยาตราทุกท่านตอ้งขอขอบพระคุณพระคุณเจา้เหล่าน้ีทุกรูปดว้ยความเคารพในการเสียสละเพ่ือหมู่
คณะมาโดยตลอด อนุโมทนาสาธุ 

ตอนท่ีหลวงพ่อท่านนัง่อยู่ในอาคารก็มีชาวพุทธและผูใ้หญ่คนสาํคญัท่ีน่ีเขา้มากราบนมสัการลาหลวงพ่อ
สนอง อีกทั้งยงันาํอาหารและขา้วสารมาถวายหลวงพอ่ดว้ย ขอใหเ้จริญๆ ธรรมะคุม้ครองคนท่ีน่ีดว้ยเทอญ สาธุ 
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เม่ือทุกคนเก็บสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็มารวมกนัแลว้หลวงพ่อท่านก็ไดแ้จง้ข่าวของหลวงตามหาบวั
ให้ทุกคนทราบพร้อมๆ กนั หลวงพ่อกล่าวถึงหลวงตาว่า “หลวงตาเป็นพระท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถือพระวินัยและ
ธุดงควัตรอย่างเคร่งครัด หลวงตาเป็นผู้นาํและผู้เสียสละเพ่ือหมู่คณะ ท่านมีคุณอนันต์ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
และประเทศชาติอย่างมากมาย” 

..ขอบารมีธรรมของหลวงตามหาบัวช่วยคุ้มครองคนไทยและสัตว์โลกทัง้สามแดนโลกธาตุด้วยเทอญ.. 

จากนั้นหลวงพ่อไดน้าํทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้ลุกข้ึนยืนพร้อมๆ กนัเพื่อร่วมกนัยืนไวอ้าลยัแด่การจากไปของ
พระเดชพระคุณพ่อแม่ครูอาจารยห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมฺปนฺโน กราบนมสัการดว้ยความเคารพอย่างสูงแด่
หลวงตาขอรับ 

ก่อนจะออกเดินทางเขา้ไปดูท่ีห้องนํ้ าในอาคารท่ีพวกเราใชก้นัมาว่าจะมีใครไปช่วยทาํความสะอาดบา้ง
ไหม ปรากฏวา่พบผูส้ร้างบารมีลา้งหอ้งนํ้าแทนหมู่คณะซ่ึงกคื็อ คุณเลก็ มาจากจงัหวดัภูเกต็ 

คณะธรรมยาตราเร่ิมออกเดินราว 9 โมงเชา้ พระอาจารยเ์ขียวและคณะมาดกัรอนมสัการหลวงพ่ออีกคร้ังท่ี
หนา้ประตูท่ีพกั พระของเราต่างองคต่์างนมสัการลาพระอาจารยเ์ขียวแลว้จึงออกเดินทางต่อไป 

มาถึงแยกในซอยแลว้จึงเล้ียวไปทางซา้ย ผ่านห้องสมุดของชุมชนท่ีมีช่ือน่าสนใจคือ ลอร์ด บุดด้า ไลบาร่ี 
จากนั้นเรากม็าถึงทางแยกใตส้ะพานจึงเล้ียวไปทางซา้ยเพ่ือเขา้สู่ถนนใหญ่ บริเวณนั้นมีผูค้นมายนืรอนมสัการลาส่ง
พวกเราอยา่งมากมาย 

จากนั้นเราก็เดินเขา้สู่ถนนทางหลวง NH2 อีกคร้ัง หลวงพ่อช้ีไปยงัฝ่ังตรงขา้มเพื่อให้ดูรูปป้ันนกัรบหรือ
กษตัริยท์รงมา้อยู ่คงจะเป็นอดีตเจา้เมืองหรือคนสาํคญัท่ีเมืองน้ี บนถนนใหญ่ตามขา้งทางมาชาวบา้นดกัยืนรอพวก
เราไปจนพน้เขตชุมชน คงจะทราบข่าวการเดินของพวกเรามาก่อนหนา้น้ีแลว้ นบัว่าเป็นเร่ืองท่ีดีอยา่งยิง่สาํหรับการ
เดินธรรมยาตราของพวกเราท่ีมีชาวพทุธและคนอินเดียสนใจ ติดตามข่าวและดกัรอพบกนัตลอดทาง 

 เรามาถึงป้ายบอกทางไปเมืองกานปูร์อีก 240 กม. เมืองศิโกฮาบาดอีก 16 กม. ถา้เล้ียวขวาจะไปเมืองโมดา้ 
ในท่ีสุดก็เดินพน้เขตชุมชนนั้นมา สองขา้งทางในตอนนั้นจึงเขา้สู่ท่ีราบกวา้งเร่ือยไป เดินมาถึงสถานท่ีแห่งหน่ึงมี
กาํแพงสีเหลืองสูงใหญ่มองเขา้ไปขา้งในไม่ได ้หลวงพอ่จึงให ้พระอาจารย์วิจัย เขา้ไปวิจยัดูว่าขา้งในเป็นอะไร แลว้
ท่านกม็ารายงานวา่เป็นท่ีตั้งของทหาร 

ต่อมาเรากเ็ดินผา่นด่านตาํรวจเมืองฟิโรซาบาด ซ่ึงมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ เดินกนัจนเวลาผา่นไปหลายชัว่โมง 
กม็าพบจีวรพระสีกรัก ตากอยูข่า้งทางสีตดักบัพืชไร่สีเขียวของชาวบา้นแปลกตาดี แสดงวา่เรามาถึงท่ีพกัทานอาหาร
แลว้คือป๊ัมนํ้ามนับารัต ปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นคร้ังท่ีสองแลว้ท่ีเรามาพกัทานอาหารท่ีป๊ัมช่ือน้ี 

มองไปท่ีป้ายหนา้ป๊ัมนํ้ ามนั ใตช่ื้อมีตวัเลขบอกราคานํ้ ามนัว่า นํ้ามนัปิโตรราคาลิตรละ 58.74 รูปี ไฮสปีด
ดีเซล 41.20 รูปี ดีเซลธรรมดา 39.26 รูปี ซ่ึงถา้เทียบเป็นเงินไทยแลว้ราคาจะแพงกวา่บา้นเราเลก็นอ้ย 
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วนัน้ีพวกเราจึงแยกยา้ยกนัหาท่ีพกัทานอาหารกนัตามอธัยาศยัเช่นเคย หลวงพ่อมานัง่ท่ีขา้งกาํแพงขา้งใน
ป๊ัมตรงนั้นซ่ึงไม่มีร่มไม ้ท่านมานั่งกลางแจง้กบักลุ่มพระติดตามบางรูป เม่ือทานอาหารเสร็จแลว้ก็ตอ้งใชว้ิทยา
ยทุธในการเอาตวัรอดอีกคร้ังเพราะนํ้ าสาํหรับลา้งบาตรลา้งภาชนะไม่เพียงพอ ดงันั้นการลา้งบาตรดว้ยนํ้ าเพียงขวด 
เดียวจึงนาํมาใชก้นัอีกคร้ังหน่ึง มาธุดงคห์รือธรรมยาตราตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพปัจจุบนัไดทุ้กอยา่ง  

ก่อนออกเดินทางหลวงพ่อประกาศใหม้าทาํวตัรแผเ่มตตาก่อนเพราะบางคนเดินนาํไปก่อน(อีกแลว้) ขนาด
หลวงพ่อสอนเม่ือเชา้ พอมาช่วงบ่ายก็ยงัมีบางคนด้ืออยู่เหมือนเคย หลวงพ่อท่านจึงเร่ิมสอนจากเบาไปหาหนัก 
สุดทา้ยท่านสอนเชิงเปรียบเทียบว่า ท่านเคยเลีย้งสุนัขแล้วรู้สึกสบายใจ มันซ่ือสัตย์ สอนอะไรมันกเ็ช่ือฟัง อาตมา
เลีย้งมาหมดแล้ว.. 

การท่ีหลวงพ่อพดูแลว้สอนเล่าแต่หลายคนก็ยงัไม่เช่ือฟัง อนัน้ีคงจะเป็นกรรมของคนเหล่านั้นต่อไปเพราะ
ผูท่ี้พ่อแม่ครูบาอาจารยส์อนแลว้ไม่ฟัง ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า  ทาํอะไรก็จะไม่เจริญ กรรมนั้นก็จะมาเจอกบัตนเองในวนั
ขา้งหนา้ ขอใหเ้ร่ืองน้ีเป็นอุทาหรณ์ใหก้บัผูอ่้านผูฟั้งทุกท่านดว้ย 

แลว้หลวงพอ่กน็าํสวดมนตแ์ผเ่มตตากบัผูท่ี้เช่ือฟังครูบาอาจารย ์ซ่ึงมีชาวบา้นท่ีเขาศรัทธาหลวงพ่อตามมาดู
มานมสัการร่วมแผเ่มตตาดว้ย ส่วนผูท่ี้ด้ือกต็อ้งวา่กนัต่อไป 

ในบ่ายวนัน้ีเราจะเดินกนัเพียง 10 กวา่กิโลเมตรเท่านั้นตามท่ีพระเคนท่านแจง้มา จากนั้นออกเดินทางกนัต่อ
ในช่วงบ่าย อากาศเร่ิมร้อนข้ึน สองขา้งทางเป็นทุ่งไร่นาเขียวขจีสลบักบัทุ่งแลง้เร่ือยไป ช่วงหน่ึงหลวงพ่อช้ีใหดู้นา
ท่ีไถไดส้วยงามเป็นรูปส่ีเหล่ียมนูนเป็นสนัเรียงกนัไป 

ต่อมามีเด็กผูช้ายท่ียืนอยูข่า้งทางหยบิมะเขือเทศอินเดียถวายให้หลวงพ่อสองลูก ขนาดใหญ่กว่าลูกมะนาว
บา้นเรา ถนนหนทางขา้งหนา้ไม่มีความซบัซอ้นแต่อยา่งใด ตรงไปอยา่งเดียวเท่านั้นเอง เรามาเจอป้ายบอกทางไป
เมืองอิตาว่าอีก 70 กม. กานปูร์ 236 กม. กลักตัตา 1,214 กม. ระหว่างท่ีเดินไปหลวงพ่อท่านก็เดินคุยกบัพระเร่ือยไป
ตามเร่ืองตามเหตุการณ์ มาถึงทุ่งไร่ผกัแห่งหน่ึงหลวงพ่อช้ีใหดู้สุนขัสีขาวกาํลงักดัแทะอะไรอยู ่เขา้ไปดูใกลป้รากฏ
ว่ามนักาํลงักดัฉีกเน้ือแพะสดๆ ท่ีเพ่ิงจะตาย ไส้ทะลกัออกมากองขา้งนอก ซ่ึงมนัคงจะหิวมากเลยกระมงั ทาํให้ผูท่ี้
เห็นไดพ้ิจารณาอสุภกรรมฐานไปในตวัไดอี้กดว้ย  

เลยทางแยกเขา้เขตไขระการฮ ์เรากม็าพบกลุ่มชาวมุสลิมกาํลงัยนืถ่ายวิดีโอพวกเราอยู ่มีทั้งเด็กและผูใ้หญ่ ผู ้
ท่ีเป็นโต๊ะอิหม่ามแต่งกายชุดสีขาว สวมหมวกแบบมุสลิมสีขาวดว้ย พอหลวงพ่อเดินผา่นมาถึงท่านก็ทกัทายเขาว่า 
สลามมาเดกุม แลว้พวกเขาก็ยิ้มตอบรับแบบเป็นมิตรทนัที เร่ืองความเขา้ใจในคนมุสลิม หลวงพ่อท่านเขา้ใจดีอยู่
แลว้เพราะท่านเคยไปจาํพรรษาท่ีสุไหงโกลก จ.นราธิวาส เม่ือ 3-4 ปีก่อน ท่านจึงรู้จกัคนมุสลิมมากข้ึนแบบเป็น
มิตรหลายต่อหลายคน จนไดมิ้ตรชาวมุสลิมท่ีหลวงพ่อกล่าวถึงอยูบ่่อยคร้ังคือ กาํนันยงัยง สาและ อดีตกาํนนัตาํบล
แวง้ จ.นราธิวาส ท่ีสนิทสนมกนัดี ซ่ึงท่านไดเ้สียชีวิตลงไปแลว้  



 48

ระหว่างท่ีกาํลงัเดินในตอนนั้น หลวงพ่อขอหนังสือเพลงมาเขียนกลอน ท่านเขียนถึงหลวงตามหาบวัท่ี
มรณภาพไปเม่ือคืนน้ี ท่านตอ้งการแต่งให้หลวงตาเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงตาให้ทุกคนไดรั้บทราบ
ผา่นบทกลอนหรืออาจจะเป็นเพลงธรรมะน้ี 

ต่อมาหลวงพ่อช้ีและให้ถ่ายรูปภาพคลาสสิคไวคื้อ ภาพข้ีววัวงกลมสาํหรับป้ันไวข้ายสีนํ้ าตาลเขม้ตรงกลา
งงนํ้าตาลอ่อนท่ีขอบปลาย  โดยมีฉากหลงัตดักบัดงดอกไมด้าวเรืองสีเหลืองสลบักา้นใบสีเขียวดูเขา้ท่าและแปลกตา
ไปอีกแบบหน่ึง 

ทางต่อไปขา้งหนา้ท่ีพบเป็นทุ่งกวา้งเวิ้งวา้งแห้งแลง้ ช่วงน้ีบางคนจึงเดินภาวนาไปโดยไม่ไดส้นใจกบัส่ิง
ภายนอก เขา้มาดูกายดูจิตดูใจวา่เรากาํลงัเคล่ือนไหวอยา่งไร มีเวทนามากนอ้ยแค่ไหน ใจคิดเร่ืองอะไร สุขทุกขใ์นใจ
อยา่งไรกรู้็ ตามท่ีหลวงพอ่สอนมาแลว้ 

เรามาพบหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมืองศิโกฮาบาดอีก 4 กม. ซ่ึงท่ีพกัของเราคงจะอยูใ่นแถบนั้น เราเดิน
ผา่นคลองชลประทานท่ีมีนํ้ าไหลเตม็คลอง นอ้ยคร้ังท่ีจะพบนํ้ าท่ีน่าจะลงไปเล่นแบบน้ี  เม่ือขา้มสะพานนั้นมาแลว้ 
พระท่านกช่็วยกนัมองหาเจา้ลิงเพื่อจะนาํอาหารท่ีเหลือ ซ่ึงท่านสุพฒัน์โชคตั้งใจแบกใส่ถงันาํมาฝากพวกมนั 

มาเจอลิงตวัหน่ึงนัง่อยูบ่นตน้ไม ้จึงเรียกมนัมาเอาอาหาร ทีแรกมนักลา้ๆ กลวัๆ จะเขา้มาไม่เขา้มาดี พอมนั
เขา้มาเอาไปแลว้ ปรากฏวา่ทีน้ีไม่รู้มนัมาจากท่ีไหนต่อท่ีไหน มากนัเป็นฝงูเลย พากนัเขา้มาเอาอาหารไปกินกนัอยา่ง
สนุกเลย หลวงพ่อจึงขา้มร้ัวเหล็กกั้นขอบทางเขา้ไปโปรยอาหารให้มนักิน จนเจา้หน้าท่ีตาํรวจและชาวพุทธท่ี
ติดตามคณะของเรามาพากนัเดินเขา้มาดูหลวงพอ่ใหอ้าหารลิง เขาหนัหนา้ไปคุยกนัแต่ไม่รู้วา่คุยกนัเร่ืองอะไร เขาคง
จะว่าพระไทยแลนดน่ี์ดีจริงอุตส่าห์นาํอาหารมาแจกพระเจา้หนุมานของเขาดว้ย แลว้ก็พากนันัง่พกัท่ีบริเวณนั้นต่อ
อีกพกัหน่ึง 

จากนั้นออกเดินกนัต่อมาเขา้สู่เขตเมืองศิโกฮาบาด ผา่นท่ีแห่งหน่ึงมองไปทางฝ่ังซา้ยพบพระพุทธรูปองค์
ใหญ่ปรางคน์ัง่สมาธิ แต่มองให้ดีแลว้ไม่ใช่เพราะนั่นคือท่านมหาวีระ ศาสดาของศาสนาเชน นักบวชเปลือยกาย
นัน่เอง ตอ้งดูใหดี้จึงจะรู้วา่เป็นใครกนัแน่ 

ฝ่ังตรงขา้มรูปป้ันท่านมหาวีระเป็นโบสถค์ริสตมี์กางเขนสีขาวขา้งบนสุด ต่อมาเราก็มาเจอคณะชาวพุทธ
ของเมืองท่ีน่ีดกัรอนมสัการและตอ้นรับคณะของเราดว้ยการโปรยดอกไมเ้ช่นเคย จนบางดอกตกลงไปท่ีริมฝีปาก
หลวงพอ่เลยกมี็ อะไรจะดีใจกนัขนาดนั้นพอ่คุณ... 

ในท่ีสุดเรากม็าถึงท่ีพกัของวนัน้ีท่ีอยูข่า้งทางฝ่ังซา้ยท่ีเราเดินมาคือสนามกีฬาของชุมชนช่ือ นารายณ์ (บี.จี.) 
คอลเลจ เมืองชิโรฮาบาด เม่ือเขา้มาก็พบว่าท่ีน่ีเป็นสนามทุ่งโล่งกวา้งติดกบับา้นคนลอ้มรอบ แต่มีกาํแพงร้ัวรอบ
สนาม  



 49

ทุกคนต่างหาท่ีนั่งพกักนัก่อนเพราะเรามาถึงตั้งแต่บ่าย รถบรรทุกขนของยงัไม่ไดเ้อาสัมภาระลงมาเลย 
วนัน้ีเราจึงเดินกนัไดร้าว 20 กว่ากิโลเมตรและก็เป็นอีกวนัหน่ึงท่ีมีชาวพุทธและคนอินเดียไม่ว่าจะเป็นฮินดูหรือ
มุสลิมใหค้วามสนใจและตอ้นรับพวกเราแบบมิตรภาพอยา่งดีกนัทุกคน ขอใหป้ระเทศอินเดียจงเจริญเทอญ นมสัเต 

วันที่ 31 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 14 ของการเดินธรรมยาตรา เม่ือคืนทุกคนตอ้งนอนกลางแจง้กนัเพราะท่ี
พกัเป็นสนามกีฬาซ่ึงไม่มีท่ีบุงท่ีบงั ช่วงประมาณตี 5 ของเชา้น้ีพอดีไปเหลือบไปเห็นพระอินเดียท่านนอนคลุมโปง
ขา้งนอกเตน็ท ์ท่านไม่ไดเ้ขา้ไปในเตน็ทแ์ลว้ยงันอนตากนํ้ าคา้งท่ีแรงมาก  ขนาดพวกเรานอนซุกในถุงนอน บางคน
มีเส้ือหนาๆ ใส่อีกดว้ย ยงัรู้สึกเยน็เลย แต่พระอินเดียรูปน้ีท่านทรหดอดทนจริงๆ นอนไปไดย้งัไง ถา้เป็นคนไทยเรา
สงสยัไขรั้บประทานแน่นอนเลย 

อีกคนท่ีไม่นอนในเตน็ทแ์ต่แกหาท่ีร่มบงัและมีถุงนอนหน่ึงใบคือ คุณออ้ผูน้าํคณะฝ่ายชาย คุณออ้น่ีก็เป็น
อีกหน่ึงคนท่ีทรหดเช่นกัน นิสัยแกจะเป็นคนกินง่ายนอนง่าย รักอิสระ ชอบช่วยเหลือคนและมีศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาสูง หวงัวา่บั้นปลายชีวิตขอใหไ้ดมี้พระออ้สกัองคน์ะ สาธุ 

เม่ือหลวงพ่อออกมาจากเต็นทแ์ลว้ ก็มีชาวพุทธของเมืองน้ีมากราบนมสัการแต่เชา้ พร้อมกบันาํผกัสดมา
ถวายอีกสามกระสอบ หลวงพ่อเรียกพระคุณเจา้มาใหพ้รโยมท่ีมาถวายอาหารน้ีท่ีสวมชุดสูตรเป็นผูน้าํชาวพุทธของ
ท่ีน่ีและมีดีกรีระดบัด๊อกเตอร์ เขาติดตามข่าวการเดินธรรมยาตรามาโดยตลอด 

หลวงพ่อไดพู้ดถึงผูห้ญิงคนหน่ึงคือ คุณมายาวตี ซ่ึงหลายวนัก่อนเธอไดฝ้ากมอบหนังสือกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาของเธอให้หลวงพ่อดว้ย คุณมายาวตีเป็นผูน้าํรัฐอุตตรประเทศคือเส้นทางท่ีเราเดินกนัทั้งหมดใน
ธรรมยาตราคร้ังน้ี ตามทางท่ีเราเดินมาจะพบป้ายโฆษณาน่าจะเก่ียวกบัการหาเสียงทางการเมืองก็จะพบรูปของเธอ
อยูบ่่อยคร้ัง ทุกรูปก็จะมีรูปพระพุทธเจา้และดร.อมัเบด็กา้ร์อยู่เหนือศีรษะของเธอทุกป้าย ซ่ึงเธอไดป้ระกาศตวัใน
การหาเสียงวา่เธอเป็นผูน้าํของชาวพทุธท่ีมาจากสายดร.อมัเบด็กา้ร์  

หลวงพ่อบอกว่าเม่ือเรามาเดินธรรมตราคร้ังท่ีแลว้และคร้ังน้ีเกือบตลอดทาง คุณมายาวตีไดส้ั่งให้ตาํรวจ
คอยติดตามคุม้กนัดูแลพวกเรามาโดยตลอด ซ่ึงเธอทราบข่าวการเดินธรรมยาตราของเรามาตั้งแต่ตน้แลว้ เธออยาก
ใหห้ลวงพอ่พาคณะมาร่วมงานวนัเกิดท่ีบา้นของเธอใหท้นั แต่กไ็ม่รู้วา่พวกเราจะเดินไปทนังานนั้นหรือไม่ ซ่ึงถา้ได้
ไปร่วมงานนั้นแลว้คงจะเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาท่ียิ่งใหญ่ในอินเดียอีกคร้ังหน่ึงอย่างแน่นอน หลวงพ่อ
บอกต่อไปวา่พระคุณเจา้ชาวอินเดียท่ีร่วมเดินมากบัพวกเราเป็นพระท่ีมาจากสายดร.อมัเบด็กา้ร์ ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้
สูงกนัหลายรูป  

จากนั้นหลวงพ่ออ่านกลอนท่ีท่านแต่งต่อจากเม่ือวาน ซ่ึงเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัคุณงามความดีของหลวงตา 
มหาบวัให้ทุกคนฟัง หลวงพ่อยงับอกว่าพวกเราว่า เราไดผู้เ้ดินธรรมยาตรามาราธอนเพ่ิมอีกสององคคื์อ หลวงพ่อ
สามารถกบัพระอาจารยพ์รจรัญหรืออาจารยอู์๊ด ทั้งสองรูปน้ีท่านมีปัญหาท่ีขาเดินไม่ค่อยไหว แต่มีใจอยากมาร่วม
สร้างบารมีกบัหลวงพ่อดว้ย มาตอนน้ีท่านทั้งสองสามารถเดินไดดี้และไกลข้ึนมาก ขอให้หลวงพ่อทั้งสองรูป
แขง็แรง เดินไดจ้บตลอดรอดฝ่ังดว้ยขอรับ 
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ช่วงต่อไปขอเล่าเร่ืองท่ีหลวงพ่อสอนในวนัน้ี ซ่ึงเป็นธรรมะท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก หลวงพ่อสอนว่า 
“การเดินธรรมยาตรานี้ก็คือการเดินจงกรมน่ันเอง ขวาพุทซ้ายโธหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือจะภาวนา
อย่างไรกไ็ด้ตามท่ีเราถนัด..”  

“การเดินจงกรม เราต้องเดินให้มีสติต่อเน่ืองกันไป จึงจะเกิดสมาธิและวิปัสสนาคือมีตัวรู้ว่าเราเคล่ือนไหว
อย่างไร ถ้าคิดอะไรเรากรู้็ คิดอดีตกรู้็ คิดอนาคตกรู้็ คิดถึงคนท่ีบ้านกรู้็ เราพอใจเสียใจอึดอัดขัดเคืองใจกรู้็ ให้รู้ท่ี
ความเกิดและความดับ อันนีจึ้งจะเรียกว่าวิปัสสนาญาณคือ รู้จิตเห็นจิต...” 

“เราต้องรู้จักการวางเฉย พอใจก็เฉย ไม่พอใจก็เฉย ไม่ต้องไปแสดงออกอะไร ให้รู้อยู่ ท่ีใจแล้วอุเบกขา
(ปล่อยวาง) เวลาจะพูดจะจาอะไรกต้็องระวัง อย่าไปนินทาว่าร้ายใคร ให้รู้จักฝึกอดทนอดกลั้นจนนิสัยเปล่ียนไป 
พัฒนาใจขึน้อีกระดับหน่ึง”  

จากนั้นหลวงพ่อพูดถึงหลวงตามหาบวัว่า “หลวงตาเคยมาท่ีวัดสังฆทานหลายคร้ัง ซ่ึงวัดสังฆทานกร่็วม
ถวายทองคาํช่วยชาติกับหลวงตาหลายกิโลกรัม โดยเฉพาะหลวงปู่สังวาลท่านรักหลวงตามาก ได้กฐินมาเท่าไรก็
ถวายให้หลวงตาท้ังหมดเลย”  

“ผู้ทีใ่ห้คอืคนทีฉ่ลาด... ผู้ทีไ่ม่รู้จักให้คอืคนโง่...” 

“หลวงตามหาบัวท่านกเ็หมือนเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเรารูปหน่ึง ท่านช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มาโดยตลอด หลวงตาท่านส้ินไปแล้ว ต่อไปกจ็ะมีพระดีๆ ทดแทนขึน้มาอีก หลวงตาท่านทาํพินัยกรรมไว้ว่า เงินทุก
บาททุกสตางค์ให้นาํไปเข้าคลงัหลวงท้ังหมด” 

หลวงพอ่เล่าขยายออกไปวา่ “ตอนท่ีประเทศเกาหลีประสบวิกฤติทางการเงิน คนในชาติของเขาช่วยกันร่วม
บริจาคทองคาํได้เร็วและมากด้วย ของไทยเรากมี็หลวงตามหาบัวองค์นีท่ี้ทาํได้ ช่วยชาติได้” 

ก่อนทาํวตัรสวดมนตมี์นกัข่าวจากรายการทีวีช่ือ Z-News และอีกช่องอ่านช่ือไม่ออกมาขอสัมภาษณ์หลวง
พ่อสนองเก่ียวกบัการเดินธรรมยาตรา จากนั้นหลวงพ่อก็สั่งให้มอบปัจจยัให้กบัสถานท่ีน้ีดว้ย หลงัจากทาํวตัรสวด
มนต์กนัแลว้ หลวงพ่อนาํทุกคนอยู่ในความสงบเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงตามหาบวั ญาณสมฺปนฺโน 
พระผูป้ระเสริฐบริสุทธ์ิหมดจดโดยส้ินเชิง 

หลายคนในคณะธรรมยาตราออกเดินทางไปก่อน ส่วนหลวงพ่อไล่เดินเก็บขยะบริเวณท่ีพกัแลว้จึงเดินทาง
ตามไป เราเดินบนถนน NH2 เช่นเคย เชา้น้ีมีหมอกลงหนาพอสมควร เรายงัเดินอยูใ่นชุมชนผา่นสระนํ้ าขนาดใหญ่ 
แห่งหน่ึง บริเวณกลางนํ้ามีสถูปเก่าอยูอ่งคห์น่ึง 

ต่อมาเรากม็าเจอป้ายบอกทางไปอิตาวา่ 56 กม. ถา้เล้ียวขวาจะเขา้ชุมชนเมืองศิโกฮาบาด ถา้เล้ียวซา้ยไปเขต
เอต่าอีก 51 กม. เราจึงเดินตรงต่อไปอีกพกัใหญ่ก็มาถึงส่ีแยก ตอนน้ีเราตอ้งเล้ียวซา้ย เม่ือหนัมองยอ้นกลบัหลงัมา
พบป้ายบอกระยะทางไปอกักร่า 62 กม.และเดลลี 262 กม. นัน่แสดงว่าในเวลา 14 วนัท่ีผา่นมาถึง ณ ปัจจุบนัน้ีเรา
เดินกนัมาไดเ้กือบ 300 กิโลเมตรแลว้ ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 3 ของระยะทางทั้งหมด 
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เม่ือเล้ียวซา้ยจากทางแยกเขา้มาแลว้กม็าถึงชุมชนอีกแห่งหน่ึง พบป้ายบอกทางไปฆิโรระ 22 กม.ไมนปุรี 47 
กม. และโภเกาวอี์ก 59 กม. เราเดินผา่นทั้งบา้นฮินดูและมุสลิมเร่ือยไป 

ตอนท่ีเราเดินในเชา้วนัน้ีมีนกัเรียนผา่นไปมากนัมากมายเพราะวนัน้ีเป็นวนัจนัทร์ เราจึงเห็นนกัเรียนตวัเลก็
ตวัน้อยแต่งเคร่ืองแบบตามโรงเรียนของตน โรงเรียนส่วนใหญ่ดูอินเตอร์ หลวงพ่อบอกว่าเร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่มี
ใครสูอิ้นเดียได ้เดก็อินเดียฉลาด 

ผา่นมาขา้งทางแห่งหน่ึงพบกลุ่มสุนขักาํลงัแทะเลม็ซากววัหรือตวัอะไรไม่ทราบเหลือแต่โครงกระดูกแลว้ 
หลวงพ่อตั้งใจสอนเจาะจงไปท่ีพระรูปหน่ึงของเราว่า “ท่าน...ดูไว้นะ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ความรักเก่าๆ ก็
เหมือนสุนัขท่ีกาํลังแทะเลม็กระดูกเก่าๆ แบบนี ้เข้าใจไหม..ท่าน” หลวงพ่อเนน้ไปท่ีพระอาจารยรู์ปนั้น คงเพราะ
ท่านอาจจะมีนิสยัทาํนองน้ี หลวงพอ่เลยสอนเป็นรายองคแ์บบน้ี  

เม่ือออกจากชุมชนนั้นมาแลว้ สองขา้งทางท่ีเราเดินต่อไปก็เป็นบรรยากาศการเดินท่ีทุกคนตอ้งการมานาน
คือ มีแต่ทุ่งไร่ทุ่งนาเขียวขจีไปทัว่ เดินไปดูธรรมชาติไปเพลินตาเพลินใจมากเลยทีเดียว 

เราเดินมาถึงป้ายบอกทางไปเขตอะราวะอีก 5 กม. ไมนปุรี 39 กม. ซ่ึงขณะท่ีกาํลงัเดินสบายๆ กนัอยู ่รถของ
เราก็วิ่งผา่นไปแลว้บอกว่าอีก 6 กม.ถึงท่ีพกัทานอาหาร เม่ือหนัมามองนาฬิกากนัแลว้เวลา 10.30 น.แลว้ ระยะทาง
อีก 6 กม.ตอ้งใชเ้วลาชัว่โมงกวา่ๆ ถา้อยา่งนั้นกสู็สีมากเลย 

จากนั้นเป็นช่วงเวลาของการจํ้าเท่านั้น หลวงพ่อท่านพาใส่เกียร์ห้าเตม็ท่ีเพื่อไปใหท้นัอาหารวนัน้ี  จนพระ
หลายองคท่ี์ท่านเดินตามประกบหลวงพ่อมาโดยตลอด ถึงกบัตอ้งแอบขอวิ่งตามบางช่วงเพราะเดินธรรมดาไม่ทนั
หลวงพอ่ท่านแลว้ ต่างคนต่างท่านกม้หนา้กม้ตาเดินกนัท่าเดียว ไม่คุยกนัแลว้ตอนน้ี จนสามารถมองเห็นรถบสัของ
เราจอดอยูข่า้งทางแห่งหน่ึง แสดงวา่มาถึงท่ีพกัทานอาหารแลว้ เฮอ้..กวา่จะมาถึงเล่นเอาพวกเราทะเลาะกบัขาไม่เลิก 

ท่ีพกัทานอาหารม้ือน้ีถูกจดัข้ึนโดยเร่งด่วนเพราะท่ีพกัท่ีกาํหนดไวจ้ริงอยูห่่างจากตรงน้ีไปอีก 4 กม. ถา้ไม่
ย่นระยะทางเขา้มามีหวงัสงสัยวนัน้ีพระอดฉันอาหารกนัแน่ มาถึงท่ีพกัแลว้ก็ไม่ตอ้งทาํอะไรมาก นอกจากเตรียม
บาตรพิจารณาอาหารกนัก่อน ส่วนท่ีนัง่ค่อยวา่กนั องคไ์หนท่ีตอ้งรับบาตรครูบาอาจารยก์ไ็ดส้ร้างบารมีมากกวา่ใคร  

เม่ือทานอาหารกนัแลว้ ช่วงบ่ายทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้ออกเดินกนัเลย ซ่ึงห่างไปอีก 3 กม.ก็จะถึงท่ีพกัทาน
อาหารท่ีกาํหนดไวก่้อนเดินของวนัน้ี เจา้ของท่ีนัน่เป็นชาวพุทธไดม้านิมนตห์ลวงพ่อใหไ้ปแวะสถานท่ีของเขาดว้ย 
การมานิมนตถึ์งท่ีหลวงพอ่พกัฉนัอาหารเลย แกคงจะกลวัวา่หลวงพอ่จะไม่แวะไปท่ีนัน่ 

เดินมาไดร้าว 3 กม. ก่อนเขา้เขตชุมชนก็มีควนัเตม็ไปทัว่ถนน มองไปขา้งทางก็ทราบท่ีมาของควนั นัน่ก็
เพราะชาวบา้นกาํลงัป่ันออ้ยลงเคร่ืองจนควนัฟุ้ งออกมาทัว่บริเวณ เจา้ของท่ีชาวพุทธท่ีเดินมากบัหลวงพ่อดว้ย แกจึง
ใชพ้าวเวอร์เขา้ไปขอใหช้าวบา้นหยดุป่ันออ้ยชัว่คราว เขากไ็ม่วา่อะไรทั้งยงัยิม้ใหอี้กดว้ย สาธุนะพอ่คุณ 

เดินเขา้ชุมชนนั้นมาก็มาถึงสถานท่ีนิมนต ์มีผูค้นออกมาตอ้นรับถึงหนา้ประตูมากมาย หลวงพ่อเดินฝ่าฝงู
ชนเขา้มา ตามตวัเตม็ไปดว้ยดอกไม ้เม่ือเขา้มาถึงท่ีน่ีแลว้พบวา่ท่ีน่ีเขาตอ้งการสร้างใหเ้ป็นวดัพทุธประจาํชุมชนท่ีน่ี 
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บริเวณขา้งในกาํลงัทาํการก่อสร้างอยู ่มีอาคารเพียงหน่ึงหลงั ตรงกลางมีหอเลก็ๆ อยูส่ามารถข้ึนไปขา้งบน
ได ้หลวงพ่อและคณะสงฆม์านัง่ท่ีหน้าอาคารหลงันั้น จากนั้นชาวพุทธในชุมชนน้ีก็เขา้มาทาํการบูชาแสดงความ
เคารพหลวงพ่อกนัมากมาย บางคนกม้ลงกราบท่ีเทา้หลวงพ่อสามคร้ังแบบชาวพุทธคนไทยเลย ผูท่ี้เป็นประธานได้
ถวายขา้วสารแบบอินเดียหุงแลว้ข้ึนหมอ้ ไม่แตกปลาย รสชาติอร่อยดี 

คุณนิจไดจ้ดช่ือเจา้ของและสถานท่ีแห่งน้ีเอาไว ้แลว้ถามว่าท่ีน่ีมีชาวพุทธก่ีคน เขาตอบว่าประมาณ 200 คน 
จากนั้นหลวงพ่อไดส้ั่งให้คุณออ้มอบปัจจยัให้ท่ีน่ีเอาไว ้พอพวกเขาทราบว่าหลวงพ่อจะมอบปัจจยัให้ ทุกคนรีบ
ขอร้องส่ายหนา้ไม่รับปัจจยัทนัที เขาอยากทาํบุญกบัพวกเรามากกวา่ ขออนุโมทนาสาธุกบัชาวพทุธท่ีเมืองน้ีดว้ย 

หลวงพ่อเห็นว่าเรามีเวลากนัไม่มากนกั จึงขอโอกาสใหพ้รโดยสวดชยนัโตและมงคลจกัรวาล แลว้จึงออก
เดินทางต่อไป ช่วงบ่ายน้ีตามทางท่ีเราเดินไปก็ยงัเป็นสภาพธรรมชาติสีเขียวสลบัทุ่งแลว้บา้งไปมา แต่ท่ีขอบอกว่า
หาเดินท่ีไหนไม่ไดอี้กแลว้ คงตอ้งอินเดียเท่านั้นกระมงั นัน่ก็เพราะตลอดทางเร่ือยไปเราจะพบเจอสัตวป่์ามากมาย
เช่นกวางพบบ่อยท่ีสุด เลียงผา นกกระเรียนบา้ง นกแกว้ เป็นตน้ สัตวพ์วกน้ีมนัไม่กลวัคนเพราะคนไม่ทาํอนัตราย
มนั มนัจึงหากินไดอ้ย่างอิสระ กวางไปกินขา้วในนา ชาวบา้นเขาก็ไม่ว่าอะไร เป็นบา้นเราสงสัยจะไปโดนผดัเผด็
หรือนาํไปขายเป็นแน่เลย  

เดินมาถึงท่ีแห่งหน่ึงมีชาวพุทธถือธงมาขอถ่ายรูปกบัหลวงพ่อสนอง จนมาถึงชุมชนแห่งหน่ึงมีรูปป้ัน ดร.
อมัเบด็กา้ร์ ท่ีป้ายหลายแห่งจะเขียนว่า อมัเบด็กา้ร์ กราม แต่ไม่เขา้ใจว่าหมายถึงอะไร คิดว่าน่าจะหมายถึงหมู่บา้น
หรือกลุ่มชาวพทุธในแถบนั้นมากกวา่ 

เดินต่อมาเราก็มาเจอป้ายขนาดใหญ่เขียนว่า อาปกี ยาตรา มังคะละมัย โฮ หมายความว่า ขอให้ทุกท่าน
เดินทางโดยสวัสดิภาพ ซ่ึงจะเห็นป้ายแบบน้ีเวลากาํลงัเดินออกจากชุมชนเมือง เราเดินผ่านโบสถฮิ์นดูเล็กๆ แห่ง
หน่ึง ก็มาถึงอีกชุมชนหน่ึง ขา้งทางมีคุณหมอสัตวแพทยอิ์นเดียกาํลงัทาํการผสมเทียมววัควายของชาวบา้นท่ีน่ี 
หลวงพอ่บอกอยา่งนั้น 

ช่วงบ่ายน้ีเราเดินกนัสบายๆ เพราะระยะทางขา้งหนา้เพียง 10 กวา่กิโลเมตร ยงัมีเวลาอีกมาก เดินกนัมาเร่ือย
จนสามารถมองเห็นรถของเราจอดไกลๆ ผา่นทุ่งนาไป จึงเดินลดัทุ่งเพื่อตรงไปยงัท่ีพกัคือ ทยานันทะ อินเตอร์ คอล
เลจ อยู่ในเขตเมืองฆโิรระ เป็นโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง มีอาคารหลายหลงั นํ้าใชส้ะดวกสบายอยา่งมาก 

วนัน้ีจึงขอจบการเดินธรรมยาตราเพียงเท่าน้ี ซ่ึงเป็นอีกวนัหน่ึงท่ีเราไดรั้บการตอ้นรับและถวายอาหารจาก
ชาวพุทธท่ีเราผา่นไปในแต่ละเมือง อยา่งท่ีหลวงพ่อบอกว่า น่ีแหละคือไฮไลตข์องการมาเดินธรรมยาตราในคร้ังน้ี 
สาธุและนมสัเต 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่ 15 ของการเดินธรรมยาตรา เป็นวนัเร่ิมเดือนใหม่แลว้ เม่ือคืนมีคนไอ
มากข้ึนเพราะมาจากอากาศท่ีหนาวเยน็ เชา้วนัน้ีหลวงพอ่จึงแนะนาํใหท้านยาสมุนไพรไดแ้ก่ ฟ้าทะลายโจร ยาหา้ขม 
จะช่วยเร่ืองโรคหวดัได ้อีกตวัคือ ยาตานโจน ยาตวัน้ีรักษาโรคเก่ียวกบัปอด ท่ีสาํคญัคือตอ้งทานนํ้าร้อนตม้สุกดว้ย 
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หลวงพ่อใหจ้ดช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรใหก้บัชาวพุทธคนหน่ึง เขามากราบหลวงพ่อสนองแต่เชา้ อยากจะติดต่อ
หลวงพ่อหลงัจากกลบัไปเมืองไทยแลว้ แลว้เขาก็แสดงบตัรชาวพุทธให้ดู ดา้นบนสุดของบตัรเป็นลายสีเดียวกบัธง
ฉพัพรรณรังสี เขียนไวเ้รียงกนัว่า ศีล สมาธิและปรัชญา น่าจะเป็นปัญญามากกว่า ตอ้งถามผูอ่้านภาษาฮินดีอีกคร้ัง 
ถดัลงมามีรูปพระพุทธเจา้ทางซ้ายและภาพดร.อมัเบ็ดกา้ร์อยู่ทางขวา ตรงกลางพิมพว์่า บตัรสมาคมชาวพุทธใน
ประเทศอินเดีย ขา้งล่างเป็นรายละเอียดต่างๆ ของผูป้ระกาศตนเป็นชาวพทุธท่ีมีรูปตนเองในบตัรดว้ย 

 เม่ือทุกคนพร้อมแลว้ก็เขา้มารวมกนับริเวณหนา้ท่ีนัง่ของหลวงพ่อ เชา้วนัน้ีหลวงพ่อถามว่า “เม่ือคืนมีใคร
ฝันบ้าง..?” โยมบางคนก็บอกว่าฝันประจาํเลยเจา้ค่ะ หลวงพ่อจึงบอกว่า “พวกท่ีฝันเร่ือยไปแสดงว่าจิตไม่สงบ 
ฟุ้ งซ่าน พระอรหันต์ท่านจะนอนหลับแต่ไม่ฝัน ถ้าเราฝันไปก็ไม่เป็นไรแต่คนท่ีมีศีลจะฝันดีเพราะมีคอยศีล
คุ้มครอง” แลว้หลวงพอ่กบ็รรยายอานิสงส์ของศีลเร่ือยไป ดงันั้นวนัน้ีหลวงพอ่สอนเร่ืองศีลเป็นหลกั 

หลวงพ่ออ่านกลอนท่ีท่านแต่งเก่ียวกบัหลวงตามหาบวัให้ฟังอีกคร้ัง จบแลว้หลวงพ่อนาํทาํวตัรสวดมนต์
แลว้ให้ทุกคนอยูใ่นความสงบเพื่อระลึกถึงองคห์ลวงตามหาบวัอีกวนัหน่ึง จากนั้นหลวงพ่อไดก้ล่าวถึงความดีของ
หลวงตาใหทุ้กคนฟังอีกคร้ัง 

ก่อนออกจากท่ีพกัหลวงพอ่เดินเกบ็ขยะก่อนทุกคร้ังแลว้จึงออกเดินทาง สภาพสองขา้งทางยงัเป็นธรรมชาติ
ตลอดทางเร่ือยไปเพราะเราไม่ไดเ้ดินบนถนนหลวงแลว้ แต่ไม่ทราบว่าถนนเส้นน้ีจะไปถึงไหน แต่ท่ีแน่ๆ คือเดิน
ไปยงัเมืองสงักสัสะ เป้าหมายท่ีสามของพวกเรา 

เดินผา่นไปตามทุ่งเขียวขจีกม็องเห็นนกกระเรียนหวัแดง ปากเหลือง 3-4 ตวัไดไ้กลๆ แลว้ก็เดินขา้มสะพาน
คลองชลประทานท่ีนํ้าไหลเช่ียวและสะอาดมาก ซ่ึงหาลาํคลองแบบน้ีในอินเดียไม่ค่อยง่ายนกั  

เราเดินเขา้มาสู่เขตชุมชน มาถึงทางแยกพบป้ายบอกทางซา้ยไปกุราวลี 29 กม. ซ่ึงเราเล้ียวไปทางขวาสู่เมือง
ไมนปุระอีก 24 กม. ระหว่างท่ีเดินหลวงพ่อท่านคงนึกอะไรท่ีเป็นธรรมะได ้น่าจะมาจากเพลงอินเดียสมยัใหม่ท่ี
ชาวบา้นเปิดดงัลัน่ไปทัว่ เป็นเพลงท่ีมีจงัหวะต่ืนเตน้ เร้าใจ ท่านจึงแต่งเพลงช่ือ จาํปาจาํปี ไดอี้กเพลงหน่ึงแลว้ กลบั
เมืองไทยไปสงสยันกัร้องนกัแต่งเพลงงานลน้มือแน่เลย 

ก่อนออกจากชุมชนนั้นมา พอดีมองไปเห็นลิง ซ่ึงท่านสุพฒัน์โชคแบกอาหารมาให้มนัตั้ งแต่เม่ือวาน
แลว้แต่หาไม่พบ มาตอนน้ีเลยนําอาหารท่ีแบกต่อมาเขา้ไปให้อาหารลิง หลวงพ่อท่านก็ร่วมแจกทานด้วย จน
ชาวบา้นเขา้มาดูพระใหอ้าหารลิงกนัเตม็ไปหมด แขกมุง คร้าบ! แขกมุง... 

จากนั้นออกเดินต่อ ช่วงน้ีมีตน้ไมค้ลอ้ยลาํตน้ออกมาทั้งสองขา้งทาง บรรยากาศจึงน่าเดินเป็นอยา่งยิง่ เวลา
ล่วงเลยมาถึง 10.40 น. เราก็มาถึงท่ีพกัทานอาหารขา้งทางแห่งหน่ึงหนา้บา้นคน รอบๆ เป็นบริเวณสถานท่ีป้ันข้ีววั
ขาย ชินซะแลว้พวกเรา..? 

ต่างคนต่างท่านหาท่ีนัง่กนัตามสบาย แลว้ก็เร่ิมพิจารณาอาหารวนัน้ีไม่มีเมนูพิเศษอะไร มีแต่ผกักบันํ้ าพริก 
ผดัผกั แกงตม้ผกั ผลไมมี้แต่องุ่นชนิดเดียว แต่กไ็ม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกอยา่งในชัว่โมงน้ี อร่อยไปหมดทุกอยา่ง 
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เสร็จแลว้หลวงพ่อไปนัง่ตากแดดเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ท่านบอกว่าทาํท่าจะมีไข ้เลยชวนแผ่เมตตา สวด
มนตแ์ลว้ออกเดินทาง มาขา้มสะพานลาํนํ้าใสเยน็เตม็ตล่ิงอีกคร้ัง  แลว้ก็เขา้มาถึงชุมชนแห่งหน่ึงไดย้นิเสียงอยา่งกบั
บทสวดมนตอ์ยูไ่กลๆ พอมาถึงสถานท่ีหลวงพ่อก็ช้ีใหดู้พิธีบูชาไฟของชาวฮินดู จึงพากนัเขา้ไปดูใกล้ๆ  ในอาคารมี
ผูค้นจาํนวนมากนั่งลอ้มกองไฟ ผูท่ี้กล่าวนาํสวดเป็นพราหมณ์มีตาํราในมือ เขากาํลงัท่องคาถาต่อหน้าเปลวไฟท่ี
กาํลงัลุกโชน ทาํให้นึกถึงพระสาวกของพระพุทธเจา้รูปหน่ึงในสมยัพุทธกาลท่ีเคยบูชาไฟมาก่อนคือ พระอุรุ
เวลกสัสปะ เอตทคัคะทางดา้นผูมี้บริวารมาก 

ก่อนออกจากชุมชนนั้นเราผ่านสถานีตาํรวจช่ือ ทนันาฮาร ซ่ึงก็คือช่ือของชุมชนท่ีน่ีนั่นเอง ช่วงบ่ายน้ี
อากาศร้อน แต่หนทางสบาย ระหว่างท่ีกาํลงัเดินเร่ือยมาก็มีผูช้ายคนหน่ึงขบัมอเตอร์ไซดม์าดกัหนา้แลว้ลงมากราบ
หลวงพ่อท่ีพื้นถนน ทาํท่าเหมือนจะจุมพิตถนนเสียอย่างนั้น เขาให้ดูหนังสือท่ีถือมามีรูปของนางมายาวตี ผูว้่ารัฐ
อุตตรประเทศท่ีเป็นชาวพทุธ เหมือนเขาจะบอกใหพ้วกเราทราบวา่เขากเ็ป็นชาวพทุธคนหน่ึงนะครับ 

เดินต่อมาขา้งทางฝ่ังซา้ยเป็นแนวป่าไมข้นาดกลาง ไม่ร่มร่ืนนกั ตอนน้ีทุกคนจึงไดพ้ากนัชมธรรมชาติท่ีมี
สัตวป่์ามากมายเป็นฝงูนบัเป็นสิบๆ ตวัไดแ้ก่ฝงูกวาง ฝงูเลียงผา หลวงพ่อท่านมองเห็นไกลๆ ท่านบอกว่านัน่น่าจะ
เป็นกระทิง พระอาจารย์ชัยยะ นกัเดินป่าตวัยง ท่านเขา้ไปสืบดูใกลแ้ลว้ตอ้งรีบออกมาเพราะท่านบอกว่า ทีแรกจะ
เขา้ไปถ่ายภาพฝงูกวางใกล้ๆ  แต่พอมองไปท่ีกวางตวัหน่ึงแลว้ พวกมนัพากนัยืนหันหนา้มามองท่านอยา่งกบัว่าจะ
เกิดอะไรก็ไม่รู้นะ ถา้ไม่ออกไปไกลๆ ท่านจึงรีบออกมาเล่าใหทุ้กคนฟัง เรามาอินเดียก็เจอธรรมชาติดีๆ ท่ีน่าสนใจ
แบบน้ีเร่ือยไป 

ก่อนเขา้ชุมชนท่ีพกั เราเดินผา่นโรงสีขนาดใหญ่แลว้เขา้มาเจอครอบครัวผูดี้กลุ่มหน่ึงดกัจอดรถเพ่ือขอให้
คนในครอบครัวร่วมเดินกบัเราเลก็นอ้ย ลูกสาวคนหน่ึงแต่งชุดส่าหรีสีแดง ตาคม สวยงาม  

แลว้เรากเ็ขา้มาถึงทางแยกแห่งหน่ึง มีป้ายบอกว่าตรงไปชุมชนไมนปุระอีก 2 กม. เอาฉ่าอีก 24 กม. ถา้เล้ียว
ซา้ยไปเมืองกานปูร์อีก 178 กม. และอิตาว่าอีก 54 กม. ทางแยกตรงนั้นโยมของเรานิมนตพ์ระเขา้ไปฉนักะลมัจาย
และนํ้าอดัลม แต่หลวงพอ่ท่านออกไปนัง่ตากแดด ดูท่านเพลียมากกวา่ 

แลว้จึงออกเดินทางต่อไม่ไกลกม็าถึงท่ีพกัในเมืองไมนปุระ ในชุมชนมีผูค้นร้านคา้มากมาย เราพบแขกข้ีเมา
คนหน่ึงยืนตะโกนอะไรไม่ทราบ ท่าทางเหมือนจะดีใจหรือจะโชวอ์ะไรสักอยา่งให้พวกเราดู เดินมาอีกหน่อยก็มา
เจอข้ีเมาอีกคนหน่ึง คนน้ีสงบมากไม่แสดงอาการอะไรเลย ไม่กระดิกตวั นอนท่ีขา้งทางถนนคลุกฝุ่ นเคียงขา้ง
จกัรยานคู่ใจของแกแบบว่าผมไม่สร้างปัญหาให้ใครนะครับ พิจารณาดูแลว้สุราก็มีแต่โทษถ่ายเดียว ผูฟั้งผูอ่้านอยา่
ไปผดิศีลขอ้น้ีกนันะ 

สุดทา้ยเรากม็าถึงท่ีพกัของวนัน้ี ซ่ึงเขา้ซอยไปทางขวาแลว้ตรงไปราว 30 เมตร ก็มาถึงท่ีพกัซ่ึงเป็นโรงเรียน
ของชาวพทุธท่ีมีช่ือวา่ โคตมะ พุทธะ อินเตอร์ คอลเลจ ไมนปุระ ในเมืองไมนปุระ ขา้งบนช่ือสถานท่ีเขียนบทนโมฯ 

เม่ือเขา้มาขา้งในพบวา่ท่ีน่ีเป็นโรงเรียนของชาวพทุธ ตรงกลางเป็นลานกวา้งขนาดใหญ่ รอบขา้งเป็นอาคาร 
เม่ือหลวงพอ่นัง่พกัแลว้กมี็ชาวพทุธในชุมชนเขา้มากราบนมสัการกนัมากมายและถวายอาหารหลายกระสอบ มีผูค้น
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และแขกมุงดูท่ีหลวงพอ่กนัเตม็ไปหมด ตอ้งแทรกตวัเขา้ไปขา้งในจึงจะไดเ้ห็นกิจกรรมนั้น วนัน้ีจึงเป็นอีกวนัหน่ึงท่ี
คณะธรรมยาตราไดรั้บการตอ้นรับจากชาวพทุธท่ีเมืองน้ีอยา่งอุ่นหนาฝาคร่ังอีกคร้ัง สาธุและนมสัเต 

วันที ่2 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที ่16 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้น้ีหลวงพอ่ออกมาจากเตน็ทส์ายกวา่วนัท่ี
ผา่นมา อาจจะเป็นเพราะท่านคงจะเพลียจากไขก้็เป็นได ้เม่ือหลวงพ่อออกมานัง่ขา้งนอกแลว้ พระอินเดียก็เขา้มาทาํ
สามีจิกรรมกบัหลวงพ่อรวมทั้งมีชาวพุทธจาํนวนมากเขา้มากราบนมสัการและถวายดอกไมก้บัหลวงพ่ออยา่งเนือง
แน่น บางรายก็นาํอาหารมาร่วมถวายดว้ย บา้งก็เดินมา บา้งก็ขบัรถมาก็มี คงจะมีการติดตามข่าวหรือบอกต่อๆ กนั
ไปวา่คณะธรรมยาตรามาพกัท่ีน่ี  

เวลาไปพกัท่ีไหนแลว้จะถามหาหลวงพ่อว่าท่านอยู่ท่ีไหน ไม่ยาก... ตรงท่ีมีแขกมุงเยอะๆ ตรงนั้นแหละ
หลวงพ่อพกัอยู่ท่ีนัน่ หลวงพ่อพาคณะมาเดินคร้ังน้ีไดรั้บการตอบรับจากคนอินเดียมากจริงๆ แมว้่าเราจะไม่ไดไ้ป
เดินตามพทุธสถานมากเท่าไร แต่มาเดินคร้ังน้ีกท็าํใหท้ราบวา่ชาวพทุธในอินเดียมีมากขนาดไหน 

หลวงพ่อสั่งให้ถวายปัจจยัให้ท่ีน่ี แต่พระเจา้หน้าท่ีท่านไม่ขอรับ หลวงพ่อประกาศว่า เรามาเจอคนดี
เสียสละของโลกแลว้ หาไดน้อ้ยมาก พระรูปนั้นท่านจบปริญญาเอกสาขาภาษาบาลี ซ่ึงท่านเคนไดป้ระสานงานกบั
ท่านมาล่วงหนา้ก่อนแลว้ ท่านมีนามวา่ พระดร.ธัมมปาลเถโร วดัของท่านช่ือ ศากยมุนีพุทธวิหาร เมืองสังกสัสะ รัฐ
อุตตรประเทศ 

ต่อมาหลวงพอ่แจง้กบัทุกคนใหท้ราบวา่วนัน้ีเราจะเดินเพียง 15 กม. จะไปพกัท่ีชุมชนชาวพุทธแห่งหน่ึงท่ีมี
ชาวพทุธจาํนวนมาก แลว้ในช่วงเชา้ของวนัพรุ่งน้ีจะมีการบิณฑบาต จากนั้นหลวงพอ่เรียกพระมาใหพ้รกบัชาวพุทธ
ท่ีน่ี แลว้ทาํวตัรสวดมนต ์ทาํความสงบเพ่ือระลึกถึงหลวงตามหาบวั ญาณสมฺปนฺโน แลว้จึงออกเดินทาง 

 คณะธรรมยาตราเร่ิมออกเดินจากท่ีพกัโรงเรียนพุทธในเมือง ผา่นยา่นชุมชนมีทั้งชาวพุทธ มุสลิมและฮินดู
อยู่ร่วมกนัอย่างเสรี บา้นชาวพุทธบางร้านเขาก็เอารูปพระพุทธเจา้มาติดท่ีป้ายร้านอย่างเช่นร้านขายรองเทา้ช่ือ 
ศากยะ ชู เซ็นเตอร์ เป็นตน้ เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่กวา่จะเดินพน้เขตกใ็ชเ้วลานานพอสมควร 

 เราเดินมาพบป้ายบอกทางไปเมืองโภเกาวอี์ก 12 กม. เอตา้อีก 56 กม. แยกเฉียงไปทางซา้ยไปกุสะมะร่า 30 
กม.และอกัร่า 115 กม. แลว้มาเจออนุสาวรียรู์ปป้ันกษตัริยถื์อดาบข่ีมา้อยา่งองอาจ คงจะเป็นเจา้เมืองเก่าของท่ีน่ี 

มาเจอป้ายว่า มงักะละมยัโฮ่หรือขอใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพ ตรงน้ีถา้เล้ียวซา้ยจะไปเดลีอีก 260 กม. เดิน
ต่อมาเจอชาวพุทธกลุ่มหน่ึงดกัคอยหลวงพ่อสนอง ทุกคนกม้ลงกราบหลวงพ่อท่ีพื้น ทาํท่าจูบท่ีเทา้ของหลวงพ่อ
เป็นการแสดงถึงความเคารพอยา่งสูงของชาวอินเดีย แลว้ชาวพุทธกลุ่มนั้นก็ร่วมเดินธรรมยาตราไปกบัพวกเราใน
วนัน้ีดว้ย 

ช่วงสายน้ีเราเดินกนัสบายเพราะเพียง 8-9 กม.กจ็ะถึงท่ีทานอาหาร สองขา้งทางเป็นทุ่งไร่นาเขียวขจีเหมือน
วนัท่ีผา่นมา ช่วงหน่ึงทุกคนหยดุชมกวางป่าเป็นฝงู ตวัขนาดใหญ่มาก เราก็มองมนั มนัก็มองเรา ต่างคนต่างมองกนั 
คนอินเดียเขารู้สึกธรรมดากบัสตัวป่์าเหล่าน้ี แต่สาํหรับคนไทยเราแลว้หาดูยากจึงตอ้งหยดุชมอยูบ่่อยคร้ัง 
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ขา้งทางช่วงหน่ึงพบพระคุณเจา้อายุราวหลวงตาแก่ๆ ท่ีร่วมเดินมากบัพวกเรา ท่านเจ็บท่ีขา คนอินเดียเขา
กาํลงันวดให้ท่านอยู ่หลวงพ่อท่านก็เมตตาเขา้ช่วยจบัท่ีเข่าให ้หลวงพ่อบอกว่าตอ้งแกท่ี้เข่า ตรงนั้นเรียกว่าอะไรจาํ
ไม่ได ้แต่หลวงพอ่ท่านจะเขา้ใจระบบเสน้ต่างๆ ในร่างกายเป็นอยา่งดี 

ในท่ีสุดเราก็มาถึงท่ีพกัทานอาหาร อยูห่นา้วดัฮินดูแห่งหน่ึง ฝ่ังตรงขา้มเป็นทางรถไฟ ต่างคนหาท่ีพกัตาม
อธัยาศยัเพื่อรอรถแม่ครัว ระหว่างรออาหารพอดีไปเห็นหนงัสือพิมพแ์ดนิก จาครันประจาํเมืองไมนปุระ ลงภาพ
และข่าวการเดินธรรมยาตราท่ีหนา้หก 

เสร็จจากทานอาหารแลว้ มีกลุ่มชาวพุทธตามมากราบหลวงพ่อถึงท่ีพกัทานอาหาร หลวงพ่อนาํแผ่เมตตา
แลว้สวดมนตจึ์งออกเดินทางกนัในช่วงบ่ายต่อไป ชาวพุทธทั้งผูใ้หญ่ เด็กหญิง มาขอถ่ายภาพกบัหลวงพ่อแลว้ร่วม
เดินธรรมยาตราดว้ย 

เราเดินผ่านวดัฮินดูเจอสาธุฮินดูแต่งชุดสีส้มยืนพนมมือตอ้นรับหลวงพ่อ ต่อมาก็มีนักข่าวเขา้มาถ่ายภาพ
และขอขอ้มูลจากพระดร.อินเดียท่ีร่วมเดินมากบัพวกเรา ถดัมาเราก็เดินผา่นสถานท่ีแห่งหน่ึงอ่านป้ายว่า  ปัญจศีล 
หนา้บา้นหรือหนา้ร้านมีรูปป้ันพระพุทธเจา้ห่มจีวรสีเหลืองข้ีนก ซ่ึงเป็นการประกาศให้ผูท่ี้ผา่นไปมาทราบว่า บา้น
น้ีเป็นชาวพทุธร้อยเปอร์เซ็นตค์รับ 

บ่ายน้ีเราจะเดินกนัราว 8 กม.ก็ถึงท่ีพกั จึงเดินกนัไม่เร่งรีบอะไรมากนกั เราเดินผา่นสถานีไฟฟ้าพาวเวอร์ 
กริดขนาดใหญ่แห่งหน่ึง ก่อนมาถึงเมืองท่ีพกัเราก็พบป้ายบอกทางซา้ยไปอลีกดั 133 กม. เดลี 266 กม. ถา้เล้ียวขวา
ไปกานปูร์ 159 กม. และเมืองเป้าหมายท่ีส่ีของเราคือ ลคัเนาว ์อีก 249 กม. 

แลว้เราก็เขา้มาสู่เมืองโภเกาวเ์พ่ือไปยงัท่ีพกัท่ีมีชาวพุทธมากมายและเตรียมการตอ้นรับพวกเราเอาไวแ้ลว้ 
เดินผา่นส่ีแยกมากพ็บแทง็คน์ํ้ าขนาดใหญ่มีรังผึ้งหลายรังอยูข่า้งบนแทง็คน์ํ้ า เดินเขา้มาในชุมชนผูค้นมากมาย รถวิ่ง
ไปมาไม่สะดวกนกั 

หลวงพอ่มาหยดุชมร้านขายของกลางถนนแห่งหน่ึง ซ่ึงเขาขายนํ้าตาลออ้ยปึกท่ีตวงใส่ชาม แลว้แกะออกมา
ตั้งขายขนาดใหญ่มาก...ขอบอก ทุกคนจึงหยุดดูตามหลวงพ่อ ทาํเอาการจราจรติดขดัไปพกัหน่ึงเลย จากนั้นเล้ียว
ซา้ยเขา้มาแลว้เดินเลาะไปลดัมาตามบา้นคน ถนนช่วงน้ีรถใหญ่วิ่งไม่ได ้จนในท่ีสุดเราก็มองเห็นท่ีพกัไดไ้กลๆ เม่ือ
เดินมาถึงดา้นหนา้ปรากฏว่ามีชาวบา้นโดยเฉพาะนกัเรียนตั้งแถวรอตอ้นรับคณะธรรมยาตราอยา่งยิ่งใหญ่ เป็นแถว
ยาวเขา้ไปขา้งใน ท่ีหนา้ประตูเขาเขียนป้ายตอ้นรับเป็นภาษาฮินดีว่า วิศวะ ศานติ ยาตรา ดัล เก โภเกาว์ อาคมัน ปะ
ระ... 

เดินเขา้มาในสถานท่ีพบวา่ท่ีน่ีเป็นโรงเรียนช่ือ มหามายา เอคาเดม่ี ในเมืองโภเกาว์ ขา้งหน่ึงเป็นอาคารเรียน 
ตรงกลางเป็นสนามลานกวา้ง เขาจดัท่ีใหห้ลวงพอ่นัง่รับแขกตรงกลางหนา้อาคารเรียน มีป้ายตอ้นรับเขียนสันติภาพ
โลกและมีช่ือหลวงพอ่สนอง กตปุญโญ มาจากเมืองไทย 
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ช่วงต่อมาเป็นพิธีการตอ้นรับอย่างสมเกียรติโดยชาวพุทธในเมืองโภเกาว ์เท่านั้นยงัไม่พอเขาไดเ้ปิดโรง
ทานเล้ียงกะลมัจายและซาโมซ่าใหก้บัพวกเราอีกดว้ย หลวงพอ่เรียกพระมาใหพ้ร บรรยากาศในเยน็วนันั้นทุกคนดูมี
ความสุขท่ีไดต้อ้นรับชาวพทุธจากแดนสยาม 

สรุปว่าวนัน้ีเราจึงเดินกนัได ้15 กม. ซ่ึงเป็นอีกวนัหน่ึงท่ีไดรั้บการตอ้นรับท่ียิ่งใหญ่จากชาวพุทธทั้งสอง
เมืองท่ีออกจากท่ีนัน่และท่ีมาถึงพกั เป็นการตอ้นรับท่ีอบอุ่นและจริงใจของชาวพุทธในอินเดียอีกวนัหน่ึงท่ีทุกคน
คงจะประทบัใจไปอีกนาน สาธุและนมสัเต  

วันที ่3 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที ่17 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีเราไม่ตอ้งรีบเก็บสัมภาระกนัเท่าไร
เพราะช่วงสายพระคุณเจา้ของเราจะไปบิณฑบาตในเมืองโภเกาว ์ซ่ึงชาวพุทธมานิมนตใ์ห้ไปรับบาตรถึงหนา้บา้น
ของพวกเขาเลย นบัว่าพระไทยเราไดเ้ผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยการบิณฑบาตตามแบบพระพุทธเจา้เป็นคร้ังท่ีสอง
ต่อจากท่ีเมืองอกัร่า 

เม่ือคืนน้ีมีเร่ืองขาํมาเล่าให้ฟังนิดหน่อยคือ ท่านสุพฒัน์โชคพระสไตล์ขุนบู๊ มีอะไรจะลุยท่าเดียว พอ
หลงัจากหลวงพ่อเขา้ท่ีพกัแลว้ ท่านจึงเขา้ท่ีพกับา้ง สักพกัไดย้นิท่านโวยวายอยา่งกบัสยองอะไรบางอยา่ง บ่นงึมงาํ
อยูว่่า ไอเ้จา้หมาท่ีไหนไม่รู้ ดนั!เขา้มานอนในเตน็ทข์องเราได ้ทาํเอาขวญัหายไปเลย แลว้ท่านก็อุม้หมาตวันั้นเชิญ
ออกไปจากเตน็ทข์องท่านและยงัทาํท่าก่ึงกลวัก่ึงสยองใหไ้ดย้ินอีก แหม! ก็ท่านรักผมมากไม่ใช่เหรอ เห็นเวลาเจอ
พวกผมทีไร ชอบเขา้ไปลูบคลาํอยูป่ระจาํ ผมแค่มานอนเป็นเพื่อน ทาํเป็นขวญัหนีดีฝ่อไปไดน้ะครับ ท่านโชค...จาก
นอ้งสุนขัตวันั้นครับ.. 

เชา้วนัน้ีไดรั้บหนงัสือพิมพไ์ม่ตํ่ากว่า 3 ฉบบัลงข่าวธรรมยาตราไดแ้ก่ หนงัสือพิมพฮิ์นดูสตาน, แดนิกส์ 
จาคะรันและอีกฉบบัไม่ค่อยคุน้หูเท่าไรช่ือ กลัปัตรู เอ็กเพรส เน้ือหาอ่านไม่ออก แต่รายละเอียดคงจะใกลเ้คียงกนั 
เรามาเดินธรรมยาตราอินเดียทั้งสามคร้ัง ส่ือมวลชนของอินเดียเขาตามข่าวเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ คร้ังน้ีมากกว่าทุกคร้ัง
ท่ีผา่นมา ต่างกบัเดินธรรมยาตราท่ีเดินไปหนองคายท่ีเมืองไทย ส่ือไม่ไดส้นใจคณะของเราเท่าไร อนัน้ีไม่ไดอ้ยาก
ดงัแต่อยากเช็ควา่ส่ือท่ีอินเดียกบัส่ือท่ีเมืองไทยเขามองการเดินธรรมยาตราแตกต่างกนัอยา่งไร  

เวลา 8.30 น. พระคุณเจา้ครองจีวรแลว้เร่ิมเดินบิณฑบาต โดยแบ่งเป็นสองสาย สายหน่ึงหลวงพ่อเดินตาม
ชาวพทุธท่ีมานิมนต ์อีกสายหน่ึงพระอินเดียเจา้ถ่ินท่านเดินนาํ ออกมาจากโรงเรียนแลว้เล้ียวขวาไปยงัชุมชน อากาศ
ยงัเยน็อยู่ทาํให้พื้นถนนเยน็ตามไปดว้ย พระคุณเจา้เดินเรียงแถวกนัเป็นระเบียบเรียบร้อย มองไปไกลๆ แถวยาว
เหยยีด แลว้กเ็ขา้มาสู่ละแวกบา้นท่ีรถวิ่งผา่นไม่ไดต้อ้งเดินดว้ยเทา้เท่านั้น  

สภาพบา้นเรือนท่ีน่ีดูเป็นชนบท เดินไปตรอกไหนก็มีทั้งววั ควาย แพะ สัตวเ์ล้ียงต่างๆ ตลอดทาง ท่ีชุมชน
น้ีมีทั้งชาวพุทธ ฮินดูและมุสลิมอยูร่่วมกนัเพราะสังเกตจากหนา้บา้นท่ีมีสัญลกัษณ์ของแต่ละศาสนา ผา่นบา้นชาว
พทุธหลงัหน่ึง มองเขา้ไปในบา้นมีรูปภาพพระพุทธเจา้และพระพุทธรูปตั้งบูชามากมายทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน
มีทั้งหมด 
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เดินบิณฑบาตคร้ังน้ี ขอบอกว่าใหเ้ดินอีกคร้ังหรือหลายคร้ังก็ยงัจาํเส้นทางไม่ไดเ้พราะเดินวกไปวนมาตาม
บา้นคนท่ีประชิดติดตวัทั้งสองฝ่ังเลยกว็า่ได ้ชาวบา้นเขาใส่อาหารพื้นเมืองถวายพระ  

เวลาผา่นไปนานร่วมชัว่โมง หลวงพ่อก็พาเดินยอ้นกลบัแลว้ไปรับขนมนํ้าตาลทอด ผา่นไปทีละองคท่ี์บา้น
หลงัหน่ึง จากนั้นก็เดินวนไปเล้ียวมา ก่อนจะออกมาเจอถนนใหญ่พบโรงเรียนชาวพุทธช่ือ พุทธะ อมัเบ็ดกา้ร์ 
วิทยาลยั มองไปขา้งในโรงเรียนมีพระพทุธรูปตั้งอยูต่รงกลาง 

ในท่ีสุดเราก็มาถึงออกมาถึงถนนใหญ่ สังเกตญาติโยมของเราท่ีตามไปถ่ายบาตรแต่ละคนไดอ้าหารมา
มากมายเตม็ถงั แลว้กก็ลบัมาสู่โรงเรียนท่ีเราพกั แม่ครัวจึงช่วยกนัเตรียมอาหาร ซ่ึงทาํอาหารเสริมไม่ตอ้งมากเพราะ
ไดอ้าหารบิณฑบาตมามากเหลือเกิน 

ระหว่างท่ีรอแม่ครัวจดัอาหารอยู่นั้น ก็มีนักข่าวโทรทศัน์มาขอสัมภาษณ์หลวงพ่อสนอง มีไมโครโฟน
หลายตวั มีหลายช่องเช่น ETV, India News, CNEB  เป็นตน้ หลวงพ่อท่านก็ยิม้เสียเป็นส่วนใหญ่เพราะท่านพูด
ภาษาฮินดีไม่ไดม้าก สอนเมตตาดว้ยสายตาใหน้กัข่าวดูเท่านั้น 

เม่ือไดเ้วลาจึงเร่ิมพิจารณาอาหาร พบว่าท่ีมากท่ีสุดคือ จาปาตี มีทั้งแบบป้ิงและแบบทอด หยิบกนัไดต้าม
สบายไม่ตอ้งกลวัหมดเพราะเรียงซอ้นกนัสูงมาก ขนาดเด็กรถของเราตกัอาหารไปกนัหมดแลว้ จาปาตีและแกงดาน
ยงัเหลือเอาไวแ้จกใหก้บัชาวบา้นไดอี้กมากมาย สาธุกบัพลงับุญของชาวพทุธท่ีน่ีดว้ย 

 หลงัจากเสร็จเร่ืองอาหารแลว้ หลวงพอ่ออกมานัง่รับแขกหนา้ท่ีพกั ต่อมากมี็ชาวพทุธไล่เรียงกนัเขา้มาทีละ
คนทีละชุด หลายคณะพากันเขา้กันไปกราบนมสัการลาและถวายดอกไมแ้ก่หลวงพ่อสนอง ทุกคนเขา้ใจแบบ
เดียวกนัแลว้วา่ หลวงพอ่เป็นผูน้าํบุญมาโปรดพวกเขา จึงออกมาตอ้นรับแบบเนืองแน่นเลยทีเดียว 

เม่ือเกบ็ขา้วของเสร็จกนัแลว้ หลวงพ่อก็เรียกพระมาใหพ้รกบัทุกคน สวดมนตท์าํวตัรแผเ่มตตาแลว้จบดว้ย
บทชยนัโตฯ เพื่อใหเ้ป็นฤกษช์ยัแก่ชาวพทุธท่ีเมืองน้ีต่อไป 

คณะธรรมยาตราออกเดินกนัช่วงเท่ียงกว่า ระยะทางของบ่ายวนัน้ีไม่มากนกัราว 15 กม.เท่านั้น ออกมาถึง
หนา้ประตูโรงเรียนกมี็นกัข่าวมาขอสมัภาษณ์หลวงพอ่สนองอีกแลว้ แต่คร้ังน้ีเราไดพ้ระดร.ปิยะติสสะ ท่ีร่วมเดินมา
ใหท่้านเป็นผูอ้ธิบายแทน เป็นรายการทีวีช่ือ ซะฮาร่า สมยั 

จากนั้นออกเดินไปทางซา้ยของโรงเรียนท่ีพกั ผา่นไปท่ีไหนก็มีแต่ชาวบา้นยกมือไหวก้นัทุกคนเพราะชาว
พทุธเขามาเดินกบัเราดว้ย เลยอธิบายไปตลอดทาง สองขา้งทางในวนัน้ีตอ้งขอบอกวา่เป็นวนัท่ีใกลชิ้ดธรรมชาติมาก
ท่ีสุดเลยก็ว่าไดเ้พราะถนนเลก็มากรถว่ิงไดท้างเดียว สองขา้งทางมีแต่ทุ่งไร่นาเขียวขจีสลบักบับา้นคนและววัควาย 
ตน้ตาล ตน้มะม่วง ผกัหญา้สารพดัใหเ้ลือกชมไปตลอดทาง 

เราขา้มทางรถไฟมาแลว้ก็มาเจอชาวบา้นกาํลงัเก็บมนัเป็นกองๆ หลวงพ่อให้เขา้ไปสอบถามและซ้ือเอาไว้
ทาํมนัอะลูเอาไวท้านกนัในวนัต่อไป มาถึงบา้นหน่ึงเจอผูช้ายคนหน่ึงกาํลงัสูบนํ้ า  แต่ท่ีศีรษะของแกมีอะไรปูด
ข้ึนมาไม่ทราบ หลวงพอ่หยอกเล่นวา่ นัน่...ตาชูชก 
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มาถึงช่วงหน่ึงไดย้ินเสียงจากลาํโพงดงัมาก พอเดินผ่านมาพบว่าชาวฮินดูเขาจดังานอะไรบางอย่าง ซ่ึงทั้ง
ชาวบา้นและสาธุของฮินดูเขาก็ออกมาโบกมือทกัทายกบัพวกเราดว้ยเช่นกนั มาถึงทางแยกหน่ึง เราเดินตรงต่อไป
ตามป้ายท่ีผูน้าํทางแปะไวใ้ห ้แต่ถนนหนทางช่วงน้ียงัไม่ลาดยาง เราตอ้งเดินบนทางลูกรัง มีแต่หินและฝุ่ นทรายไป
ตลอดทางช่วงนั้น จนเขา้มาถึงทางโคง้หกัศอกขา้มลาํนํ้ าเลก็ๆ มาก็มาเจอเด็กนกัเรียนตวันอ้ยโบกมือตอ้นรับ  ต่างดี
ใจกนั ร้องวา่ ตะ๊ตาๆ สรุปวา่บริเวณนั้นเป็นโรงเรียนแต่ไม่มีอาคารเขาเรียนกนัใตต้น้ไม ้น่ีแหละอินเดีย... 

ต่อมาเราเดินเลียบทุ่งตน้มาสตาดท่ีกาํลงัออกดอกสีเหลืองสวยงาม ลาํตน้สูงทดัเทียมกบัคนท่ีเดินผา่นไปมา
แบบติดถนนเลย แลว้เราก็เดินผา่นโรงเรียนอีกแห่งท่ีเขาเรียนกนัท่ีพื้นหนา้อาคาร ไม่เขา้ไปขา้งในมานัง่ตากแดดรับ
ไออุ่นเรียนกนั 

เราเดินผา่นบา้นคนเลก็นอ้ย แลว้ก็มาเจอถนนลาดยาง หลวงพ่อบอกว่าจาํไดแ้ลว้ว่าใช่ถนนเส้นน้ีท่ีท่านเคย
มาเม่ือหลายสิบปีก่อนมาแลว้ เดินไปตามถนนพบหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมืองโกตา้อีก 4 กม. แต่ไม่ใช่เป้าหมาย
ของเรา 

มาถึงทางแยกหน่ึงเราเล้ียวไปทางซา้ยกม็าเจอเหมืองทาํอิฐ พบป้ายบอกทางไปเมืองท่ีสาํคญัของเราคือ สังกิ
สาอีก 3 กม. ช่ือเมืองในสมยัพทุธกาล การเรียกช่ืออาจจะไม่ตรงกบัปัจจุบนัท่ีเรามกัเรียกกนัวา่ สงักสัสะ 

เดินตรงไปตามทางประมาณคร่ึงชัว่โมง เราก็มองเห็นธงพุทธไดไ้กลๆ บางแห่งเป็นร้ัวลอ้ม บางแห่งเป็น
อาคารแลว้กมี็ ซ่ึงท่ีเราเห็นนัน่คือบริเวณสถานท่ีตั้งของวดัพทุธนานาชาติ 

เราเดินผา่นวดักมัพชูาท่ีมีร้ัวลอ้มแลว้แต่กาํลงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ผา่นวดัเกาหลี ผา่นศูนยธ์รรมะสังกิสา 
จนมาถึงท่ีวดัหน่ึงท่ีเราตอ้งเขา้ไปคือ วดัศากยมุนีวิหาร ท่ีเจา้อาวาสท่านช่วยดูแลเร่ืองท่ีพกัมาให้เราตลอดคือ พระ
ดร.ธมัมปาล ท่านออกมายนืตอ้นรับถึงหนา้วดั 

เม่ือเขา้มาขา้งใน พบวา่ท่ีน่ีเน้ือท่ีไม่มากนกั มีอาคารหลงัเดียว มุมหน่ึงของวดัมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่แบบ
ของไทยประดิษฐานเด่นตระหง่าน เจา้อาวาสปลูกตน้ไมไ้วพ้อสมควร ท่านอยากให้พวกเราพกัท่ีวดัของท่าน แต่
พื้นท่ีจาํกดัไม่เพียงพอกบัคณะของเรา จึงไปขอพกัอีกวดัหน่ึง ห่างจากท่ีน่ีไปหน่ึงกิโลเมตรเท่านั้น 

หลวงพ่อมานั่งหน้าอาคาร ท่านดร.ธัมมปาลพาพระมากราบนมสัการหลวงพ่อ แลว้ท่านก็บรรยายความ
เป็นมาของท่านและท่ีวดัน้ี เพิ่งทราบว่าท่านบวชท่ีเมืองไทยท่ีวดัพญายงั กรุงเทพฯ เป็นพระสายธรรมยติุนิกาย แลว้
มาเรียนด๊อกเตอร์ท่ีอินเดียน่ีเอง 

หลวงพ่อถามเร่ืองท่ีดินบริเวณน้ีแลว้ก็ออกชมพระพุทธรูปท่ีมาจากเมืองไทย จากนั้นหลวงพ่อร่วมทาํบุญ
และบอกบุญไดเ้งินไทยประมาณ 3,000 บาท เงินอินเดียประมาณ 6,000 รูปี จากนั้นจึงออกเดินทางไปท่ีพกักนัต่อไป  

เดินตรงต่อไปยงัท่ีพกั ระหว่างนั้นหลวงพ่อไดเ้ล่าเร่ืองพุทธประวติัของท่ีน่ีให้ฟังว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
เดินขา้มแม่นํ้าสายใหญ่ ท่านเคนบอกวา่ฝ่ังตรงขา้มเป็นท่ีของรัฐบาลทั้งหมด แต่ฝ่ังท่ีเราเขา้มาเป็นของชาวบา้น  
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เราเดินมาถึงเนินเขาสูงแห่งหน่ึง บางคนในคณะของเราท่ีไปถึงก่อนข้ึนไปขา้งบนแลว้ ซ่ึงท่านดร.ธมัมปาล
บอกวา่ อาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะสนันิษฐานวา่ขา้งล่างมีพระบรมสารีริกธาตุอยู ่

หลวงพ่อบอกว่า เม่ือคร้ังท่ีท่านมาเม่ือหลายสิบปีท่ีแลว้ มีเจดียข์นาดใหญ่อยู่องคห์น่ึง ซ่ึงตอนน้ีไม่มีแลว้ 
อีกทั้งชาวฮินดูยงัไปสร้างเจดียเ์ลก็ๆ ทบัขา้งบนเสียอีก มาถึงดา้นขา้งเนินดินเราก็ทราบทนัทีว่า พวกเรามาถึงสถูปท่ี
พระพทุธเจา้ทรงแสดงเทโวโรหณสูตรแลว้ เพราะมีเสาพระเจา้อโศกหวัชา้งตั้งอยูข่า้งๆ 

หลวงพอ่พาทุกคนข้ึนไปบนยอดเขาเลก็ๆ ลูกนั้น แลว้ท่านก็นัง่บรรยายตรงกลางเก่ียวกบัเหตุการณ์ในวนัท่ี
พระพุทธเจา้เสด็จลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ โดยพิสดารว่า “ในพรรษาท่ี 7 พระพุทธเจ้าเสดจ็ทรงจาํพรรษาบน
สวรรค์ช้ันดาวดึงส์เพ่ือแสดงอภิธรรมโปรดพทุธมารดา เทวดาท่ีมาฟังธรรมกบ็รรลธุรรมกันหมด” 

“เวลาล่วงเลยไป ทางมนุษย์โลกกถ็ามหาพระพุทธเจ้ากัน ต่างกถ็ามพระสาวกกันว่าพระพุทธเจ้าเสดจ็ไป
ไหนหลังจากท่ีทรงปราบพวกเดียรถีย์ด้วยการแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วพระดาํเนินเพียงสามก้าวกเ็สด็จสู่สวรรค์
ดาวดึงส์ในทันที” 

“ผู้คนถามพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากว่า พระพุทธเจ้าจะเสดจ็ลงมาเม่ือไร พระอานนท์จึงไปกราบเรียนพระ
โมคคัลลนะผู้มีฤทธ์ิมาก พระโมคคัลลานะจึงขึน้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือกราบเรียนพระองค์ว่าชาวมนุษย์ถามหา
แต่พระองค์มากมาย” 

“พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า เราจะลงไปโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา แล้วทรงถามว่า พ่ีเธออยู่ไหน พระ
โมคคัลลานะกราบทูลพระพทุธองค์ว่า พระสารีบตุรได้จาํพรรษาท่ีเมืองสังกัสสะ พระพทุธเจ้าข้า...” 

หลวงพ่อเล่าว่า “เมืองสมัยก่อนเขาจะสร้างริมฝ่ังแม่นํา้ รวมท้ังเมืองสังกัสสะด้วยท่ีมีกาํแพงเมืองอยู่ ริม        
นํา้เช่นกัน   ต่อมาพระโมคคัลลานะได้นาํความมาแจ้งแก่หมู่มนุษย์ท้ังหลายว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาท่ีเมือง
สังกัสสะนีเ้อง จึงทาํให้ทุกคนต่างพากันมาท่ีเมืองนีแ้ละเฝ้ารอพระพทุธเจ้าอย่างใจจดใจจ่อ” 

“เม่ือมาถึงวันออกพรรษา พระพุทธเจ้าจึงทรงเสดจ็ลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ด้วยการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
อีกคร้ังต่อจากเม่ือคร้ังท่ีทรงแสดงไว้ท่ีกรุงสาวัตถีตอนขึน้ไปสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ โดยการเปิดสามแดนโลกธาตุอย่าง
อัศจรรย์ท่ีสุด สัตว์โลกท้ังสามแดนท้ังบนสวรรค์ โลกมนุษย์และนรก ต่างสามารถมองเห็นกันได้หมด ไฟในขุม
นรกทุกขมุกด็ับลงช่ัวคราว หมู่มนุษย์ท่ีบ้าใบ้หูหนวกตาบอดกส็ามารถได้ยินได้เห็นเข้าใจได้ทุกคน สัตว์ดิรัจฉานท้ัง
ตัวเลก็ตัวน้อยต่างได้เห็นและเข้าใจ บางตนขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันก็มี สัตว์นรก เปรต อสุรกายได้รับ
ผลานิสงส์จากการเปิดโลกธาตุให้เบาบางจากกรรมท่ีต้องเสวยทุกขเวทนาช่ัวขณะ หลายตนได้ยืนพนมมือชมบารมี
ของพระพทุธเจ้าท่ีทาํให้พวกตนได้เบาบางจากวิบากกรรมลงบ้าง” 

หลวงพอ่เล่าวา่ “การแสดงเปิดโลกธาตุคร้ังน้ันเป็นการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดไม่มีใครจะทาํได้
อัศจรรย์เท่านีอี้กแล้วเพราะพระพุทธองค์ทรงย่อจักรวาลให้มารวมเป็นหน่ึงเดียวภายใต้พระบาทของพระพุทธองค์
เลยทีเดียว” 
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“ตอนท่ีพระพุทธเจ้าเสดจ็ลงสู่โลกมนุษย์น้ันช่างแสนอัศจรรย์และย่ิงใหญ่มากเพราะพระอินทร์ได้เนรมิต
บันไดเป็นสามทางคือ บันไดแก้วเฉพาะสาํหรับพระบรมศาสดา บันไดทองสาํหรับเหล่าพระพรหม และบันไดเงิน
สาํหรับพระองค์อัมรินทร์และเทวดาบริวารท้ังหลายท่ีตามมาส่งเสดจ็”  

จบแลว้หลวงพอ่นาํทาํวตัรสวดมนต ์วนัทาขอขมา แผเ่มตตาแลว้สวดบทเจริญพระกรรมฐาน ต่อดว้ยการทาํ
ความสงบนานพกัใหญ่แลว้กรวดนํ้ า จากนั้นกราบพระแลว้เดินลงเพ่ือไปยงัท่ีพกัต่อไป เดินกนัมาไดอี้ก 500 เมตรก็
มาถึงท่ีพกัเป็น วัดพุทธของทิเบต เมืองสังกสัสะ ท่ีมีพระลามะอยูส่องรูปจากทิเบต 1 รูปและภูฏานอีก 1 รูป วดัน้ีมี
พื้นท่ีกวา้งขวางพียงพอกบัคณะของเราได ้ซ่ึงเราจะพกักนัท่ีน่ี 2-3 คืน ก่อนท่ีจะเดินทางต่อไป 

จึงสรุปว่า คณะธรรมยาตราไดเ้ดินทางมาถึงจุดหมายท่ีสามเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้คือ สังกสัสะนคร ซ่ึงเป็น
พุทธสถานแห่งท่ีสองต่อจาก สถานท่ีทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตร เท่ากบัว่าเราเดินกนัมาไดค้ร่ึงทางแลว้ คงเหลือ
อีกคร่ึงทางหลงัท่ีเราตอ้งเดินกนัต่อไป แต่ท่ีแน่ๆ คืนน้ีไดย้นิเสียงหมาไนหรือสุนขัจ้ิงจอกเห่าหอนทั้งคืน ตวัใครตวั
ท่านละหวา่.... 

วันที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 18 ของการเดินธรรมยาตรา วนัน้ีหลวงพ่อใหเ้ราหยดุเดินเพื่อจะไดฟ้ื้น
ร่างกายและทาํความสะอาดบริขารเคร่ืองใชก้นั ช่วงเชา้มีหมอกลงหนามาก มองไปแค่ 3-5เมตร ก็มองไม่เห็นทาง
ขา้งหนา้แลว้ เตน็ทข์องทุกคนต่างเปียกชุ่มไปดว้ยนํ้ าคา้ง ช่วงสายอรุณแลว้แต่หมอกก็ยงัหนาอยู่  มาเจอแสงแดดก็
เกือบจะพิจารณาอาหารพอดี 

วนัน้ีทุกคนต่างทยอยซักผา้ ทาํความสะอาดบริขารส่วนตวักนัยกใหญ่ จนนํ้ าใชถึ้งกบัตอ้งต่อคิว กนัยาว
เหยยีดเลยทีเดียว เม่ือไดเ้วลาแม่ครัวก็ตีระฆงัใหพ้ระคุณเจา้เตรียมพิจารณาอาหาร พระคุณเจา้ส่วนมากมานัง่ท่ีกลาง
ลานหนา้อาคาร ท่ีวดัน้ีมีส่ิงปลูกสร้างไม่มากนกั มีอาคารหลงัใหญ่อยูห่น่ึงหลงั ท่ีเด่นตระหง่านตรงกลางเป็นสถูป
เจดียท์รงทิเบต มีรูปท่านดาไลลามะตั้งไวด้า้นหน่ึง นบัว่าลามะเจา้หนา้ท่ีท่ีวดัน้ีช่างมีนํ้ าใจและเมตตากบัคณะของ
เรารท่ีเป็นชาวพุทธดว้ยกนั เพราะท่านให้เราใชส้ถานท่ีไดอ้ย่างสะดวกอิสระ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาใน
นํ้าใจ ท่ีท่านลามะวดันั้นมีใหก้บัพวกเรา สาธุ 

เม่ือพิจารณาอาหารครบทุกคนแลว้ วนัน้ีหลวงพอ่จึงใหโ้อวาทธรรมเพราะนานๆ คร้ังจะไดมี้โอกาสทั้งเร่ือง
ของเวลาและสถานท่ีท่ีสามารถมานั่งรวมกนัไดแ้บบน้ี หลวงพ่อบอกว่า “ช่วงบ่ายของวันนี้เราจะไปไหว้พระท่ี
พระพุทธเจ้าทรงแสดงเทโวโรหณสูตรหรือสถานท่ีทรงเปิดโลกธาตุ แล้วเราจะไปปฏิบัติธรรมกันท่ีน่ันถึง 5 โมง
เยน็”  

จากนั้นหลวงพ่อไดส้อนต่อไปว่า “ถึงแม้ว่าเราจะมาอินเดียสักก่ีคร้ังกต็าม กถื็อว่าเราเป็นผู้ใหม่สาํหรับคน
อินเดียเสมอ เราไม่สามารถเข้าใจคนอินเดียได้อย่างลึกซ้ึง คนอินเดียน่ีเขาเข้าใจกัน พวกเรามองเขาไม่ออก แต่เขา
มองเราออก” 

“ตามทางท่ีเราเดินมากัน ชาวบ้านท่ีเขาไหว้พวกเรากเ็พราะพระอินเดียท่ีท่านเดินมากับเราด้วย ถ้าไม่มีคน
ของเขาร่วมเดินมาด้วย ชาวบ้านเขากไ็ม่ต่ืนตัวกันเท่าไร ได้แต่มองดูกันมากกว่า น่าเสียดายท่ีช่วงตอนท่ีอยู่ เดลีผู้คน
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ไม่ต่ืนตัวแบบตามทางท่ีเราเดินมาน่ี ชาวพทุธท่ีเขาต้อนรับพวกเรา เขาศรัทธาพระท่ีมีข้อวัตรปฏิบัติ เขามองออก เขา
จึงศรัทธาเคารพพวกเรา” 

หลวงพ่อสอนต่อไปอีกว่า “พระดร.อินเดียองค์ท่ีใส่แว่นตาท่ีเดินมากลุ่มแถวหน้ากับเรา ท่านจะเดินอธิบาย
นาํหน้าให้ชาวบ้านเข้าใจมาตลอดทาง ชาวบ้านพอทราบแล้วจึงพนมมือไหว้ บางคนก้มลงมาแตะท่ีเท้าของพระแล้ว
ไปแตะท่ีศีรษะของเขากมี็ ท่ีเขาทาํกันแบบนีก้เ็พราะพระอินเดียท้ังน้ัน” 

“มาธรรมยาตราคร้ังนี ้ทาํให้พระอินเดียท่านเข้าใจเราได้ ท่านจึงช่วยเราและช่วยพุทธศาสนาต่อไปได้ ใคร
อย่าไปดูถกูท่านล่ะ อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง มีพวกเยอะ มีกาํลงัมาก ความรู้มาก เราไม่เข้าใจเขาหรอก คนอินเดียน่ีเป็นครู
ของเรา ผมเองกม็าเรียนกับคนอินเดียกับพระพทุธเจ้ากับพระอรหันต์ กค็นอินเดียกันท้ังน้ัน..” 

“คนเราต้องรู้จักบุญกับคุณ แยกแยะกันให้เป็นว่าบุญเป็นอย่างไร  คุณเป็นอย่างไร    เราจะลืมผู้ ท่ีให้ข้าวให้
นํา้เราไปไม่ได้ รวมท้ังพุทธศาสนาท่ีคนอินเดียมีให้กับเรา มาคร้ังนีเ้ราเจอคนดีๆ เยอะ  ท้ังท่ีเดินมาด้วยกันและชาว
พทุธท่ีมาหาพวกเรา พวกท่านและเขาเหล่านีจ้ะเป็นกาํลงัในการเผยแผ่ศาสนาเช่ือมโยงกับเราได้ในอนาคตต่อไป” 

จากนั้นหลวงพ่อปรารภต่อไปว่าคิดอยากจะมีวดัท่ีใกลชิ้ดกับชาวพุทธอินเดีย ท่ีมีทั้งปริยติั ปฏิบติัและ
ปฏิเวธ อยูร่วมกนั จะช่วยคนอินเดียไดม้าก หลวงพ่อสอนไปต่อว่า “ผู้ ท่ีเรียนปริยติัมากกจ็ะคิดว่าตัวเองเก่ง มีความรู้
มาก ฉลาดแล้วจึงไม่สนใจในการปฏิบัติ ส่วนผู้ ท่ีปฏิบัติกคิ็ดว่าตนสาํเร็จแล้ว เข้าใจธรรมะแล้ว จึงไม่สนใจในเร่ือง
การปริยติักมี็” 

หลวงพ่ออธิบายต่อไปว่า “คร้ังท่ีแล้วพระอินเดียท่ีท่านกม็าเดินกับเรา แต่ท่านเป็นคนอีกรัฐหน่ึง ชาวบ้าน
เขากไ็ม่เข้าใจ มาคร้ังนีพ้ระอินเดียท่ีมากับเราท่านเป็นพระในพืน้ท่ีนี ้จึงช่วยเร่ืองการส่ือสารได้มาก” 

มาธรรมยาตราคร้ังน้ีแลว้ หลวงพ่อบอกว่า “ดีใจท่ีได้พบว่าพระพุทธศาสนาไม่สูญไปจากอินเดียอย่าง
แน่นอนเพราะยงัมีชาวพทุธท่ีฉลาดและกตัญญ ูอย่างท่ีเราเห็นโยมผู้ชายคนท่ีเดินมากับเราวันสองวันท่ีผ่านมาน้ัน ลกู
เขากเ็อารถมาส่งพ่อแม่ของเขา ให้มาเดินกับพวกเรา ผู้ชายคนน้ันมีบทบาทมาก จะช่วยเราได้” 

การสอนของวนัน้ีหลวงพ่อไดก้ล่าวชมและเน้นไปท่ีคนอินเดียต่างๆ นานา แมก้ระทัง่คนขอทาน นั่นก็
เพราะท่านจะสอนใหพ้วกเรามองคนใหเ้ป็น เพราะส่วนมากคนไทยจะมองวา่คนอินเดียข้ีขอ สกปรกและไม่ทนัสมยั 
อนัท่ีแทจ้ริงแลว้หลวงพ่อท่านมีสายตาและความคิดท่ีลึกซ้ึงมากกว่าใครในคณะ ท่านเขา้ใจเร่ืองจิตใจของคนเป็น
อย่างดี  ท่านจึงเมตตามาช่วยแนะช่วยสอนให้เราเข้าใจคนอินเดียและอะไรๆ ต่างๆ ได้มากมายเกินกว่า
กาํลงัสติปัญญาท่ีแต่ละคนจะมี ใครท่ีเช่ือฟังคาํสอนของหลวงพอ่ตามทางท่ีผา่นมากจ็ะเขา้ใจและมีสติปัญญามากข้ึน
ทั้งจากการฟังและตอ้งมีการภาวนาควบคู่ไปดว้ย จึงจะทาํใหค้วามคิดอ่านและการวิเคราะห์เร่ืองต่างๆ สามารถท่ีจะ
ตามความคิดหลวงพอ่ไดท้นั ถา้มวัแต่คิดฟุ้ งซ่านมาก คุยมาก คงจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไร หลวงพ่อท่านก็เคยสอน
แบบนั้นดว้ย 
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เชา้วนัน้ีทุกคนจึงไดรั้บธรรมะจากหลวงพ่อไปมากมาย จากนั้นต่างก็ลงมือฉันอาหารแลว้ ช่วงบ่ายก็เป็น
การลา้งซกัทาํความสะอาดกนัเตม็ท่ี ตามท่ีพกัเตม็ไปดว้ยราวผา้ท่ีขึงพรืดไปทัว่บริเวณวดัทิเบตแห่งนั้นเลยทีเดียว ตา
ชิเด่เล่ห์ครับท่านเจา้อาวาส  

หลวงพอ่ท่านเห็นวา่ทุกคนกาํลงัสาละวนกบัเร่ืองส่วนตวัของตนเอง บ่อยคร้ังท่ีว่างจากผูค้นท่านเองก็มกัจะ
นัง่มองพิจารณาทุกคนท่ีกาํลงัทาํกิจกรรมต่างๆ ทุกคร้ังไป เหมือนว่าหลวงพ่อกาํลงัมองทุกคนอยูว่่าใครทาํอะไรทั้ง
ท่ีแจง้และท่ีลบั ตามแต่ท่ีท่านจะพดูออกมาหรือไม่เท่านั้น 

เวลาผา่นไปราวบ่าย 3 โมงกว่าแลว้ จึงมีการส่งเสียงใหทุ้กคนทราบว่า หลวงพ่อกาํลงัจะออกเดินทางแลว้ 
จากนั้นออกเดินทางไปยงัพทุธสถานท่ีสาํคญัคือ สถานทีพ่ระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากดาวดึงส์ 

เดินมาไม่นานนกั ระยะทางไม่ไกลราว 500 เมตร เรากม็าถึงสถานท่ี ช่วงนั้นมีคณะทวัร์ชาวพุทธจากพม่ามา
กราบนมสัการตรงนั้น ท่ีเมืองสังกสัสะน้ีคณะทวัร์จากเมืองไทยจดัมาไหวพ้ระท่ีน่ีถือว่านอ้ยคณะมาก ส่วนมากเป็น
ชาวศรีลงักาและพม่า 

บริเวณท่ีเรามาตรงนั้น มีส่ิงสาํคญัคือ เสาหัวช้างของพระเจ้าอโศกมหาราช ซ่ึงน่าจะเป็นเสาหวัชา้งเสาเดียว
เท่าท่ีเคยเห็นมาในปัจจุบนั เสาท่ีพระเจา้อโศกมหาราชทรงสร้างข้ึนนั้น พระองคจ์ะใชส้ัญลกัษณ์ของสัตวท่ี์มีอาํนาจ
มาประจาํบนเสาท่ีพระองคท์รงสร้างและกระจายไปทัว่ชมพูทวีป เท่าท่ีศึกษามาก็มี เสาหัวสิงห์ท่ีพบกนัมากท่ีสุด 
แลว้ก็เสาหัวชา้งท่ีพบกนัท่ีสังกสัสะน้ี และยงัมีเสาหัวโคและหัวมา้ ทั้งหมดเป็นสัตวอ์าชาไนยคือจะพิเศษกว่าสัตว์
ธรรมดาทัว่ไปท่ีมีอาํนาจและบารมีมากกวา่ 

เสาหัวชา้งท่ีเราพบนั้น ลกัษณะเป็นชา้งทั้งตวัอยูบ่นเสาท่ีเหลือแต่ดา้นบน ส่วนตวัเสานั้นหายไปแลว้ ดา้น
หัวช้างและหางถูกทุบจนมองไม่ชัด ช่วงลาํตวัยงัสมบูรณ์อยู่ รัฐบาลอินเดียไดส้ร้างแท่นครอบเสาและร้ัวเหล็ก
ลอ้มรอบอยา่งดี 

ดา้นขา้งของเสาพระเจา้อโศกเป็นตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ใหร่้มเงาทัว่บริเวณ หลวงพอ่บอกวา่น่าจะนาํมาจากตน้
พระศรีมหาโพธ์ิท่ีพุทธคยา อีกดา้นหน่ึงของตน้โพธ์ิเป็นสถูปขนาดย่อมองคห์น่ึง สร้างโดยชาวพุทธลงักา ขา้งใน
เป็นแผ่นปูนป้ันภาพพระพุทธเจา้ทรงเสด็จพระดาํเนินลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ดา้นซา้ยของพระพุทธองคมี์พระ
อินทร์ทรงกางฉัตรถวาย ขา้งขวาเป็นทา้วมหาพรหมถือบาตรตามส่งเสด็จ น่าสนใจว่าชาวพุทธในลงักาเขาเขา้ใจ
พุทธประวติัไดลึ้กซ้ึงมาก จึงไดบุ้กเบิกไปตามพุทธสถานไดเ้ร็วกว่าชาวพุทธในชาติใด ซ่ึงในประเทศศรีลงักาคงจะ
มีเร่ืองราวทางพระพทุธศาสนาอีกมากท่ีคนไทยเรายงัไม่ทราบเพราะท่ีประเทศลงักานบัไดว้า่เป็นตน้กาํเนิดของพุทธ
ศาสนาฝ่ายเถรวาทในยคุปัจจุบนัหลงัจากท่ีพระพทุธศาสนาสูญไปจากประเทศอินเดีย 

หลวงพ่อไดเ้ล่าพุทธประวติัในตอนนั้นอีกรอบ ท่านพิจารณาแลว้บอกว่าว่า “ในอนาคตอีกสัก 5 ปีข้างหน้า
เมืองสังกัสสะจะมีชาวพุทธนานาชาติมาไหว้พระกันมากขึน้ และยงัช่วยกันพัฒนาท่ีน่ีให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอย่าง
ย่ิงใหญ่อีกแห่งหน่ึง” 



 64

“รัฐบาลอินเดียเขาก็ฉลาด ถ้าเขาเห็นว่าชาวพุทธสนใจท่ีไหน เขาก็จะไปพัฒนาให้ท่ีน้ัน ถ้าท่ีไหนยังไม่
ต่ืนตัวเขากจ็ะวางเฉยไปก่อน ย่ิงท่ีน่ีเป็นเขตปกครองของคุณมายาวตีแล้วด้วย คงจะทาํให้พุทธสถานต่างๆ ในอุตตร
ประเทศถกูพัฒนาและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวได้มาก ต่างกับท่ีพทุธคยา รัฐพิหาร ท่ีผู้ ว่ารัฐยงัไม่ให้ความ
สนใจเท่าท่ีควร” 

ในตอนแรกหลวงพ่อตั้งใจจะข้ึนไปบนเนินเขาลูกนั้น แต่มีคณะทวัร์ทั้งศรีลงักาและพม่ามาถึงก่อน ท่านจึง
บรรยายบริเวณขา้งเสาหวัชา้งอยูน่าน หลวงพ่อท่านไดเ้ล่าเร่ืองท่ีมาของการแสดงฤทธ์ิของพระพุทธเจา้แบบพิสดาร
ท่ีมีสาเหตุมาจากบาตรไมจ้นัทน์เพียงใบเดียว ตอนนั้นอยูร่ะหว่างพรรษาท่ีหกท่ีพระองคท์รงตรัสรู้ธรรมแลว้ ทรง
ระลึกถึงผูมี้อุปการคุณคือพุทธมารดา แลว้หลวงพ่อก็ออ้มมาสอนเร่ืองความกตญัญูอีกคร้ังอยู่พกัใหญ่ทีเดียว แต่
แบตเตอร่ีเคร่ืองขยายเสียงหมดไปเสียก่อน จึงไม่ไดฟั้งหลวงพ่อเล่าเร่ืองราวไดต่้อไป น่าเสียดาย แต่ท่ีลงทา้ยก่อน
แบตเตอร่ีหมดมีธรรมะท่ีน่าสนใจคือ ศาสนาจะอยู่ได้เพราะคนกตัญญ.ู.. 

ระหวา่งท่ีหลวงพอ่แสดงธรรมไป กมี็ชาวพุทธลงักาแห่สถูปโลหะเงินใส่พระบรมสารีริกธาตุลงมา แลว้เขา
ก็นาํพระบรมสารีริกธาตุวนไปตามท่ีทุกคนนัง่อยู่ให้ไดบู้ชานมสัการกนั หลวงพ่อจึงให้ทุกคนร่วมสาธุกนัดงัๆ ว่า 
สาธุๆๆ ส่า... 

เขา้สู่ช่วงตะวนัคลอ้ยแลว้ ทวัร์ชาวพุทธกลบัไปกนัหมดแลว้ หลวงพ่อจึงชวนทุกคนไปบนยอดเขาท่ีไป
มาแลว้เม่ือวาน เม่ือข้ึนมาขา้งบนต่างก็ช่วยกนัจดัท่ีนัง่ จากนั้นหลวงพ่อก็พูดถึงพุทธประวติัอีกคร้ังและสอนธรรมะ
อีกเลก็นอ้ย แลว้จึงสวดบทเจริญพระกรรมฐาน ต่อดว้ยหลวงพ่อสอนสมาธิช่วงตน้แลว้ท่านก็เงียบเสียงลงใหทุ้กคน
ภาวนาไปตามจริตของแต่ละคน 

พวกเรานั่งสมาธินานไปเท่าไรไม่ทราบ แต่ลืมตามาอีกคร้ังปรากฏว่ามองเห็นไดล้างๆ เพราะคํ่าลงแลว้  
หลวงพ่อจึงนาํสวดมนต ์แผเ่มตตา กราบพระ แลว้พระคุณเจา้ก็กราบหลวงพ่อสนองพร้อมกนั จากนั้นจึงค่อยๆ เดิน
ลงจากเขาเพ่ือเดินทางกลบัท่ีพกัวดัทิเบตแห่งนั้นต่อไป 

วนัน้ีเราจึงไดบุ้ญเต็มๆ สองต่อคือไดค้วามรู้และคาํสอนอย่างละเอียดจากหลวงพ่อและไดไ้ปภาวนา ณ 
สถานท่ีพระพทุธเจา้เสด็จลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์หรือสถานท่ีแสดงเทโวโรหณสูตรนัน่เอง เก็บเก่ียวบุญไดเ้ท่าไร
ก็ขอมอบให้พ่อแม่ครูอาจารย ์พระมหากษตัริย ์คนไทยและคนทั้งโลก รวมทั้งผูฟั้งและผูท่้านทุกท่านดว้ยเทอญ 
วนัน้ีขอลาเพียงเท่าน้ี สาธุและนมสัเต.. 
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          วันเทโวโรหนะ หมายถงึ วันทีพ่ระพทุธเจา้เสด็จลงมาจากเทวโลกมาสูม่นุษยโลก หลังจากทีไ่ดแ้สดงธรรมเทศนา
โปรดพระมารดา และเสด็จจําพรรษา ณ ดาวดงึสพ์ภิพครบไตรมาสแลว้ โดยเสด็จลงทางบันไดสวรรคท์ีป่ระตเูมอืงสงักัส
สนคร ทางตอนเหนอืของกรงุสาวตัถ ีตรงกบัวนัแรม ๑ คํา่ เดอืน ๑๑ หรอื วนัพระเจา้เปิดโลก 

 

 
          เหตทุีเ่กดิ วนัเทโวโรหณะ นัน้ มเีรือ่งเลา่ตามอรรถกถาธรรมบทพอจะสรปุไดว้า่ 
          ภายหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรัสรู ้ทรงเสด็จไปประทับ ณ นครสาวัตถ ีและทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนอยูเ่ป็น
ประจํา จนมปีระชาชนจํานวนมากหันมานับถอืศาสนาพทุธ การทีป่ระชาชนหันมานับถอืศานาพทุธดว้ย ทําใหเ้หลา่เดยีรถยี์
เสือ่มลง เครือ่งสกัการะเดยีรถยีเ์หลา่นีก็้ลดนอ้ยลงดว้ยเชน่เดยีวกนั ทําใหพ้วกเดยีรถ์ยีเ์ดอืดรอ้นตา่งพากนัคดิหาวธิทํีาลาย
พระพทุธศาสนา โดยการกลา่วรา้ยพระพทุธเจา้ และเหลา่สาวกบา้ง แกลง้เบยีดเบยีนพระสงฆแ์ละพทุธศาสนกิชนบา้ง แตก็่
ไมส่ามารถทําใหป้ระชาชนเสือ่มความศรัทธาในพระพทุธศาสนาได ้ในทางกลบักนัพวกเดยีรถยีก์ลบัไดรั้บผลรา้ยนัน้เสยีเอง
ในทีส่ดุเหลา่เดยีรถยีจ์งึคดิแผนการทําลายพระพทุธศาสนาขึน้อกีอยา่งหนึง่ โดยอาศยัพระพทุธบัญญัตใินขอ้ทีว่า่ หา้มมใิห ้
พระสาวกในพระพทุธศาสนาแสดงอทิธปิาฎหิารยิ ์ซึง่เหลา่เดยีรถยีเ์ขา้ใจวา่พระพทุธเจา้คงไมก่ลา้ฝ่าฝืนขอ้หา้มทีพ่ระองค์
ทรงบัญญัตไิวด้ว้ยพระองคเ์อง จงึชว่ยกนักระจายขา่ววา่ " พระพทุธเจา้และเหลา่สาวกสิน้ทา่หมดปาฎหิารยไ์ร ๆ แลว้ จงึ
งดการแสดง ตรงกนัขา้มกบัเหลา่คณาจารยเ์ดยีรถยีซ์ ึง่มปีาฏหิารยิ ์อบรมมั่นคงเต็มีพ่รอ้มเสมอจะแสดงใหป้รากฎเมือ่ไรได
ทกุเมือ่ ถา้ไมเ่ชือ่ก็เชญิพระพทุธเจา้มาแสดงปาฏหิารยแ์ขง่กนัด ูวา่ใครจะเกง่กาจสามารถกวา่ใคร" 
          ขา่วทีเ่ดยีรถยีก์ลา่วหาพระพทุธเจา้นัน้ไดก้ระจายไปทั่ว เป็นทีโ่จษจันของชาวเมอืงโดยทั่วไป พวกเดยีรถ์ยีเ์ห็นวา่
พระพทุธเจา้และเหลา่สาวกเงยีบเฉยไมอ่อกมาแกค้วาม ก็กลา่วหาพระพทุธเจา้หนักขึน้วา่ " พระพทุธเจา้ไมม่คีวามสามารถ
ในการแสดงอทิธปิาฏหิารยจ์งึเงยีบอยูเ่ชน่นีไ้มก่ลา้รับคําทา้ทายจากเหลา่เดยีรถยีท์ัง้หลาย "  
         ความนี้ไดรู้ถ้งึพระพุทธเจา้ในเวลาต่อมาทรงใคร่ครวญว่าหากพระองคไ์ม่แสดงปาฏหิารยใ์หเ้ดยีรถยีป์ระจักษ์แก่
สายตา จะเกดิผลเสยีแกพ่ระพุทธศาสนามากกว่าผลดเีป็นแน่ พระพุทธเจา้จงึทรงประกาศว่าพระองคจ์ะแสดงยมก
ปาฏหิารย ์ณ ตน้มะมว่ง ในวนัขึน้ ๑๕ คํา่ เดอืน ๘ เมือ่เหลา่เดยีรถยีไ์ดรู้ค้วามทีพ่ระพทุธเจา้ทีแ่สดงอทิธปิาฏหิารยก็์
พากนัหวาดกลัว ตา่งกากลวธิกีลั่นแกลง้มใิหพ้ระพทุธเจา้ทรงสามารถแสดงปาฏหิารยไ์ด ้โดยแบง่ออกเป็น ๓ พวก พวก
หนึง่ชว่ยกนัทําลายตน้มะมว่งในเมอืงสาวตัถจีนหมดสิน้ สว่นพวกหนึง่ชว่ยกนัสรา้งมณฑปในวัดเพือ่แสดงปาฏหิารยข์องตน
สว่นอกีพวกหนึง่ใหช้ว่ยกนัประกาศใหป้ระชาชนไปชมการแสดงปาฏหิารยิข์องพระพทุธเจา้ และคอยชมความลม้เหลวใน
การแสดงปาฏหิารยิค์รัง้นี ้
          เมือ่ถงึกําหนดทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศไว ้ปรากฎวา่ เกดิพายใุหญพั่ดมณฑปของพวกเดยีรถยีพั์งจนหมดสิน้ สว่น
พระพุทธเจา้ยังมไิดท้รงมทีที่าว่าจะแสดงปาฏหิารยิแ์ต่อย่างใด และในตอนบ่ายของวันนัน้นายคัณฑะ คนเฝ้าพระราช
อทุยานของพระเจา้ปเสนทโิกศล ไดถ้วายมะมว่งผลหนึง่แกพ่ระพทุธเจา้เสยีกอ่น เกดิความศรัทธาเลือ่มใสในพระพทุธองค์
จงึนํามะมว่งผลนัน้ถวายแดพ่ระพทุธเจา้ เมือ่พระพทุธเจา้ไดรั้บมะมว่งสกุผลนัน้จากนายคัณฑะ ทรงรับสัง่ใหพ้ระอานนทนํ์า
มะมว่งสกุผลนัน้ไปทําน้ําปานะถวาย และใหนํ้าเมล็ดมะมว่งวางลงบนพืน้ดนิบรเิวณนัน้ เมือ่ทรงฉันน้ําปานะหมดทรงลา้งพระ
หัตถใ์หน้ํ้าลา้งพระหัตถร์ดบนเมล็ดมะม่วงนัน้ ปรากฏวา่ ตน้มะม่วงไดง้อกขึน้และใหญ่โดอย่างรวดเร็ว พระพุทธเจา้ทรง
รับสัง่วา่ พระองคจ์ะแสดงปาฏหิารย ์ณ ตน้มะมว่งแหง่นี ้พระพทุธเจา้ทรงเนรมติชอ่ไฟและทอ่น้ําแลน่เป็นคูส่ลับกนัไปมาใน
อากาศรอบตน้มะม่วงนัน้ และทรงเนรมติบุคคลผูเ้หมอืนพระองคท์ุกประการขึน้องคห์นึ่ง พรอ้มกับทรงเปล่งพระ
ฉัพพรรณรังส ีกระจายออกทั่วบรเิวณพระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมพรอ้มกบัทรงจงกรมสลับกบัพระพทุธนมิติ เมือ่ประชาชน
ไดเ้ห็นแกส่ายตาของตนเองวา่พระพทุธเจา้สามารถแสดงปาฏหิารยิไ์ดเ้สมอ ก็เกดิความเลือ่มใสศรัทธากนัโดยทั่วไป สว่น
เหลา่เดยีรถยีนั์น้ประชาชนตา่งพากนัสมน้ําหนา้สาปแชง่จนพวกเดยีรถยีนั์น้ตอ้งยอ่ยยับลงไปในครัง้นีเ้อง 
          ในวันรุ่งขึน้ซ ึง่เป็นวันเขา้พรรษาพระพทุธเจา้ทรงประกาศวา่ พระองคจ์ะไปจําพรรษายังดาวดงึสเ์ทวโลก เนือ่งจาก
ทรงระลกึวา่ทรงเทศนาโปรดพระเจา้สทุโธทนะ พระพทุธบดิา พระนางปชาบด ี พระนางยโสธราพมิพา และพระราหลุราช
กมุาร ตลอดจนประยูรญาตทิัง้หลายใหบ้รรลมุรรคผลตามสมควรแลว้ แตย่ังมไิดส้นองพระคณุพระนางสริมิหามายา พระ
พทุธมารดา เนือ่งจากพระพทุธมารดาสิน้พระชนมไ์ปตัง้แตพ่ระองคป์ระสตูไิดเ้พยีง ๗ วนัเทา่นัน้ เห็นวา่ควรจะสนองพระคณุ
พระพุทธมารดาใหส้มควรแกพ่ระคณุ ทรงเทศนาพระอภธิรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดา ตลอดเวลา ๓ เดอืน เมือ่ออก
พรรษาพระองคจ์งึเสด็จลงจากดาวดงึสเ์ทวโลกมาสู่โลกมนุษย ์ณ ประตูเมอืงสังกัสสนคร โดยมขีบวนเทพยดา และ
ประชาชนตามสง่เสด็จ และรับเสด็จอยา่งสมพระเกยีรต ิในวันเทโวโรหนะนีพ้ระองคท์รงเนรมติใหเ้ทวดา มนุษย ์ และสตัว์
นรก สามารถมองเห็นซึง่กนัและกนัได ้
          เมือ่พระพทุธเจา้เสด็จลงจากดาวดงึสเ์ทวโลก ในวนัแรม ๑ คํา่ เดอืน ๑๑ ประชาชนจํานวนมากตา่งพรอ้มใจมาเฝ้ารับ
เสด็จและนําภตัตาหารมาถวายแดพ่ระพทุธเจา้ แตป่ระชาชนทีม่าเฝ้ารับเสด็จนัน้มจํีานวนมาก บางพวกทีอ่ยุห่า่งไมส่ามารถ
ใสอ่าหารลงในบาตรได ้จงึนําขา้วสาลมีาปัน้เป็นกอ้น ๆ แลว้โยนใสบ่าตร จนกระทั่งเป็นประเพณีนยิมมาจนถงึปัจจุบันทีต่อ้ง
ทําขา้วตม้ลกูโยนใสบ่าตรในวนัเทโวโรหนะ 
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วันที ่5 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที ่19 ของการเดินธรรมยาตรา วนัน้ีเรายงัพกัอยูท่ี่วดัทิเบตเมืองสงักสัสะอีก
หน่ึงวนั ซ่ึงเชา้น้ีคณะเรามีโปรแกรมไปบิณฑบาตในหมู่บา้นซาราย อกัฮทั เมืองสังกสัสะ นบัเป็นการบิณฑบาตเป็น
คร้ังท่ีสามสาํหรับการเดินธรรมยาตราต่อจากท่ีเมืองอกัร่าและเมืองโภเกาวท่ี์ผา่นมา 

เชา้แลว้แต่หมอกยงัไม่จางลงเท่าไร พระคุณเจา้ห่มจีวรแลว้ก็เตรียมบาตรกนั เม่ือไดเ้วลาหลวงพ่อสนองก็
ออกนาํบิณฑบาตโดยมีพระดร.ธมัมปาลเถโรเป็นผูน้าํทางไป เราเล้ียวขวาไปตามถนนผ่านดงหมอกท่ีหนา อากาศ
หนาวเยน็ เม่ือมาถึงทางแยกเขา้หมู่บา้นแลว้ก็พากนัเล้ียวเขา้มา ทางเขา้เป็นถนนทรายละเอียด เราจึงเดินลุยถนน
ทรายเขา้หมู่บา้นแห่งนั้น  

สภาพบา้นเรือนท่ีน่ีเป็นชุมชนท่ีดูชนบทมากกว่าสองแห่งท่ีเราบิณฑบาตกนัมาก่อนเพราะเป็นบา้นคนท่ีอยู่
ติดกบัไร่สวนไร่นา บางช่วงเดินเขา้ตามตรอกซอกซอยแลว้โผล่มาเจอทุ่งขา้วสาลีแลว้ก็กลบัเขา้ไปเจอบา้นคนใหม่
กลบัไปกลบัมา 

มาถึงบา้นแรกท่ีใส่บาตรเป็นครอบครัวหน่ึงมีลูกสาวหน่ึงคน ญาติโยมท่ีร่วมเดินมาถ่ายบาตรต่างร่วมกนั
อนุโมทนาสาธุกันทุกคร้ังท่ีชาวบา้นเขาหย่อนจาปาตีลงสู่บาตรพระคุณเจา้ ทาํให้ผูใ้ส่และผูรั้บรวมทั้งผูท่ี้มอง
ร่วมกนัอนุโมทนาบุญดว้ยกนัทุกคน 

มาถึงบา้นหน่ึงเป็นผูช้ายเขา้มาใส่บาตร เขาบอกว่าพระพุทธเจา้ทรงเคยเสด็จมาท่ีน่ีดว้ย ท่าทางเขามีศรัทธา
และดีใจมาก ซ่ึงก็เป็นท่ีเขา้ใจกนัอยูแ่ลว้ว่าช่วงเขา้พรรษาท่ี 7 ของพระพุทธเจา้ พระองคท์รงจาํพรรษาท่ีสวรรคช์ั้น
ดาวดึงส์ แต่พระสารีบุตรท่านจาํพรรษาท่ีสังกสัสะนครคือท่ีเราเดินกนัอยูต่รงน้ี ดงันั้นพระสารีบุตรและบริวารของ
ท่านท่ีมาจาํพรรษาร่วมกนัในคร้ังนั้นกน่็าจะไดม้าบิณฑบาตและแสดงธรรมโปรดชาวบา้นท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีบา้ง  นัน่
แสดงวา่พระคุณเจา้ของเราท่านอาจจะกาํลงัเดินบิณฑบาตตามแบบพระสารีบุตรในสมยัพทุธกาลก็ว่าได ้แต่ตอนนั้น
กบัตอนน้ีห่างกนัสองพนัหา้ร้อยกวา่ปีมาแลว้ สาธุกบัพระคุณเจา้ทุกรูปดว้ย 

ชุมชนแห่งน้ีมีทั้งชาวพุทธและฮินดูอยูร่่วมกนั มีบา้นชาวพุทธอยูห่ลายหลงั แต่ชาวบา้นท่ีใส่บาตรเรามีทั้ง
ชาวพทุธและฮินดูปนกนัไปเพราะฮินดูเขากน็บัถือพระพทุธเจา้เป็นพระเจา้องคห์น่ึงของเขาดว้ยเหมือนกนั 

อาหารท่ีใส่ส่วนมากไม่พน้จาปาตีเป็นหลกั มีแกงดาน ขา้วสวยบา้ง มาถึงบา้นหน่ึงพระคุณเจา้ตอ้งเขา้ไปรับ
อาหารถึงในบา้นบริเวณหนา้เตาในหอ้งครัวของเขาเลยเพราะเขากาํลงัทอดจาปาตีร้อนๆ ทีละแผน่ใส่บาตรพระทีละ
องค ์โดยหลวงพอ่สนองเป็นองคแ์รกนัน่เอง สาธุ 

บรรยากาศในบา้นนั้นดูครึกคร้ืนและน่าเขา้ไปดูวิธีการทาํจาปาตีอยา่งมาก ภายในบา้นของเขาฉาบไปดว้ย
ดินท่ีอยูก่บัธรรมชาติแบบบา้นนอกของบา้นเรา ผูท่ี้มาถ่ายบาตรก็ยงัรุมเขา้ไปขอดูเขาทอดจาปาตีถวายพระกนัเต็ม
บา้นหลงันั้นกนั แลว้ก็เดินไปตามบา้นต่างๆ บางคร้ังพระท่านก็แยกกนัไปรับแต่ละซอยไม่ซํ้ ากนัเพราะมีคนตอ้ง     
การท่ีจะใส่บาตรอยูห่ลายหลงั ดูแลว้เขามีศรัทธาอยากจะทาํบุญกนัมากเพราะวา่พระท่ีน่ีไม่ไดม้ารับบาตรท่ีหนา้บา้น
ของเขาแบบน้ีกนั  
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เดินออกมาเจอทุ่งไร่ท่ีเขียวขจีสบายตา แลว้ก็เดินลดัตามคนันา จากนั้นเล้ียวเขา้ไปรับบาตรเร่ือยไป มาถึง
โรงเรียนแห่งหน่ึงเป็นของชาวพุทธท่ีมีช่ือว่า โคตม พุทธะ วิทยาลยั มีรูปพระพุทธเจา้แกะบนป้ายหน้าโรงเรียน 
ขา้งๆ เป็นใบโพธ์ิลอ้มพระพทุธองค ์ภายในโรงเรียนมีธงพทุธนานาชาติปักอยูท่ ัว่ไป 

พระคุณเจา้ยงัเดินเขา้ไปตามบา้นท่ีลึกเขา้ไปขา้งใน มาเจอบา้นหลงัหน่ึง โยมผูช้ายเขาก็เอาประกาศนียบตัร
ประกาศตนเป็นพุทธมามกะมายืนชูให้ทุกคนท่ีเดินผา่นไปมาดู เพ่ือตอ้งการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นชาวพุทธ
เตม็ตวันะครับ ใบประกาศนียบตัรน้ีพาดหวัว่า ภารเตีย โบดดะ สมิติ, พุทธะ วิหาร ถดัลงมาเป็นตราสัญลกัษณ์เขียน
วา่มาจากลคัเนาว ์แสดงวา่พิธีการกระทาํท่ีเมืองลคัเนาว ์ขา้งล่างเป็นรายละเอียดต่างๆ ของผูไ้ดรั้บมอบใบประกาศน้ี 

หลวงพ่อพาเดินไปถึงบา้นหลงัหน่ึงแลว้เดินยอ้นกลบัมาทางโรงเรียนพุทธเม่ือสักครู่น้ี ผา่นมาเจอทุ่งนาทุ่ง
ไร่ จากนั้นพระท่านก็พาเดินกลบัทางลดัท่ีเป็นทุ่งเขียวขจีตลอดทั้งหมดโดยเดินตามคนันา จนมองเห็นสถูปท่ีวดั
ทิเบตท่ีเราพกัไดไ้กลๆ แลว้มาทะลุยงัป่ามะม่วงฝ่ังตรงขา้มของวดัทิเบต เป็นอนัจบการบิณฑบาตของวนันั้น 

ดังนั้ นอาหารในวนัน้ีจึงเหลือเฟือ โดยเฉพาะจาปาตีนําไปเล้ียงคนได้มาก ต้องขออนุโมทนากับชาว
บา้นเมืองสงักสัสะแห่งนั้นดว้ย หวงัวา่โอกาสหนา้พระคุณเจา้ของเราจะไดม้ารับบาตรท่ีนัน่อีก สาธุ 

เสร็จจากเร่ืองอาหารแลว้ ช่วงบ่ายของวนัน้ีต่างคนก็อิสระ ใครจะทาํอะไรก็ได ้จนมาถึงช่วงบ่ายแก่ๆ หลวง
พ่อก็พาทุกคนไปยงัพระสถูปเนินดินอีกคร้ัง มาถึงเนินดินท่ีดา้นขา้งมีเสาหวัชา้งแลว้ หลวงพ่อก็พาเดินชมรอบเนิน
ดินเพื่อเดินสาํรวจ  ท่ียงัมีซากโบราณสถานหลงเหลืออยู่บา้ง แต่มองไม่ออกว่าความสมบูรณ์ของสถูปท่ีกลายเป็น
เนินดินไปแลว้มีลกัษณะเป็นเช่นไร ซ่ึงหลวงพ่อบอกว่า กรมศิลปากรของอินเดียเขาเก่ง เขามีวิธีการวิเคราะห์วิจยั
โครงสร้างแลว้กบู็รณะใหก้ลบัมาไดใ้หม่อีกคร้ัง 

จากนั้นหลวงพ่อจึงพาทุกคนข้ึนมาขา้งบนเหมือนท่ีมาเม่ือวาน ท่านมองชมวิวรอบๆ แลว้ช้ีไปทางทิศใต้
บริเวณป่าไมก้ลุ่มหน่ึงว่า ตรงนั้นซ้ือท่ีได ้ซ่ึงช่วงกลางวนัท่ีผ่านมามีการประกาศให้ทราบว่า คณะของเราไดร่้วม
ประเดิมซ้ือท่ีดินสาํหรับสร้างวดัไดจ้าํนวนกว่า 600,000 รูปีแลว้ ท่ีน่ีเขาขายกนั 1 เอเคอร์หรือราว 2.5 ไร่คิดเป็นเงิน 
1,000,000 รูปี สาธุกบัผูเ้ร่ิมตน้บุญน้ีดว้ย 

หลวงพ่อมานัง่ตรงกลาง แลว้ท่านก็บอกว่า สถานท่ีตรงน้ีเป็นสถูปเจดียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงคร้ังท่ี
พระพุทธเจา้เสด็จลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ท่ีเมืองน้ี ตามจริงแลว้พวกเราตอ้งลงไปกราบไหวก้นัขา้งล่าง ไม่ใช่
ข้ึนมากนัขา้งบนน้ี ตอ้งวนัทาขอขมากนัตอนหลงัดว้ย 

หลวงพอ่พดูถึงเร่ืองการบิณฑบาตเม่ือเชา้น้ีวา่ “ชาวบ้านเขาตามเอาอาหารมาถวายถึงท่ีวัดกมี็ คนหน่ึงให้เขา
จดช่ือเขาเขียนได้ว่า ซิงค์ ศากยะ ซิงค์เป็นช่ือของวรรณะกษตัริย์ ส่วนศากยะเรากท็ราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นช่ือตระกูล
ของพระพทุธเจ้า น่ันแสดงว่าเชือ้ชาวศากยวงศ์ยงัคงหลงเหลืออยู่ ท่ีน่ี ซ่ึงพระอรหันต์และพระประยรูญาติท้ังหลายก็
คงตามเสดจ็มาท่ีสังกัสสะนีด้้วยน่ันเอง” 

หลวงพ่อบอกต่อไปว่า “ชาวพุทธท่ีน่ีน่าสงสารอยู่มาก เหมือนถูกลอยแพ ฮินดูเขาก็ไม่เอาเพราะคนละ
ศาสนากัน วัดกไ็ม่มีแล้วชาวพุทธท่ีน่ีจะมีหลักพ่ึงพิงได้อย่างไร เราจึงน่าจะมาร่วมกันสร้างวัดให้เป็นของชาวพุทธ
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ท่ีน่ี ซ่ึงควรจะทาํเป็นมูลนิธิจึงจะดีท่ีสุด ไม่มีใครมาครอบครองได้ เป็นของทุกคนท้ังคนไทย คนอินเดียและชาว
พุทธทุกชาติ ใครมากม็าใช้สถานท่ีน่ีได้ แต่ไม่สามารถมาเปล่ียนแปลงอะไรได้ พูดแบบนีเ้ข้าใจไหม..?” หลวงพ่อ
ยอ้นถามทุกคน 

อนัท่ีจริงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท่านสร้างท่านทาํ หลวงพ่อท่านตอ้งการให้เป็นของทุกคนมากท่ีสุด ไม่ใช่ผกูขาด
อยู่กับคนใดหรือกลุ่มใด นั่นก็เพราะวนัหน่ึงขา้งหน้าถา้หลวงพ่อท่านส้ินลงไป ท่านก็อยากให้ส่ิงท่ีท่านทาํมา
ทั้งหมดเป็นของชาวพทุธหรือของทุกคนนัน่เอง ท่านทาํใหค้นทั้งโลก ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหน่ึง แต่ใหท้ั้งหมด.. 

ระหวา่งท่ีพวกเรากาํลงัจะเร่ิมสวดบทพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร ก็มีคณะทวัร์ชาวพุทธจากพม่าข้ึนมาพอดี 
แลว้พวกเขาก็มานัง่สวดบทของเขา หลวงพ่อจึงเปิดโอกาสพร้อมกบัถวายไมโครโฟนเพื่อให้พระพม่านาํสวดให้
พวกเราฟังกนัดว้ย 

บทสวดน่าจะเป็นภาษาบาลีสาํเนียงพม่า ทุกประโยคจะสวดเร่ือยไปแลว้ลงทา้ยว่า.. บิสษะโย ไม่ทราบว่า
หมายถึงอะไร ซ่ึงใชเ้วลานานพอสมควร จบแลว้ทุกคนสาธุพร้อมกนั แลว้โยมพม่าก็หันมากราบหลวงพ่อสนอง
ก่อนท่ีจะลากลบัไป  

หลวงพ่อท่านจดอะไรบางอยา่งตอนท่ีคณะทวัร์พม่าสวดมนตอ์ยู่ แลว้หลวงพ่อก็แปลให้ทุกคนฟังว่า “เขา
สวดบทสหัสนัยหรืออภิธรรมเจด็คัมภีร์ เป็นบทท่ีพระพทุธเจ้าใช้โปรดพทุธมารดามาสวดกันท่ีน่ีเลย เนือ้หากล่าวถึง
เร่ืองจิต เจตสิก รูป นิพพาน ต้องเทวดาเท่าน้ันท่ีฟังกันรู้เร่ือง บทท่ีเขาสวดกันน้ัน พวกเรากม็าเรียบเรียงกันใหม่อีก
แบบตามของลงักา ซ่ึงพม่าเขากจ็ะเรียนตามแบบของเขา แต่เม่ือมาสอบเทียบกันแล้วกจ็ะตรงกัน” 

หลวงพอ่บอกวา่  “พม่าจะเก่งพระอภิธรรม แต่ของไทยจะเก่งพระสูตร พระพม่าเรียนอภิธรรมแตกฉานแล้ว
กม็าสอนคนไทย” จากนั้นหลวงพอ่ยอ้นเล่าเร่ืองของหลวงปู่สงัวาลกบัพระอภิธรรมวา่ 

“หลวงปู่สังวาลท่านกใ็ห้พระมานาํพระอภิธรรมไปเรียนกันท่ีวัดทุ่งฯ ตอนน้ันหลวงพ่อสนองท่านกลบัจาก
ธุดงค์คร้ังแรกมาพอดีมาเจอหลวงปู่สังวาล ท่านกถ็ามว่าจะเรียนอภิธรรมบ้างไหม แต่ตอนน้ันหลวงพ่อท่านอยากรู้
เร่ืองการปฏิบัติมากกว่า ซ่ึงท่านคิดว่าการเรียนไม่น่าจะยากอะไรเพราะมีตาํราเป็นแนวทางอยู่  แต่เร่ืองการปฏิบัติ 
เร่ืองของใจการทาํให้สงบยากมากสาํหรับหลวงพ่อในตอนน้ัน ท่านจึงขอเข้าห้องกรมฐานจนได้มาเข้าห้องท่ีป่าช้า
วัดหนองไผ่ในเวลาต่อมา” 

หลวงพอ่เล่าต่อไปวา่ “หลวงปู่สังวาลท่านรู้อภิธรรมท้ังหมดตอนเข้าป่าช้าวัดบ้านทึงมาแล้ว หลงัจากท่ีออก
จากป่าช้ามาแล้วกมี็นักอภิธรรมมาไล่อภิธรรมกับหลวงปู่ เป็น ปธ.9 ช่ืออาจารย์ทรงผล เป็นแม่ชีกมี็ เขาถามอะไรมา 
ลูกศิษย์ของหลวงปู่ตอบกันไม่ได้ แต่ท่านตอบได้หมด ไล่อภิธรรมกันอยู่สามวันสามคืน ผู้ถามกย็อมจาํนนหมด
คาํถามโดยส้ินเชิงเพราะถามเร่ืองอะไร หลวงปู่ตอบได้ท้ังหมด” 

หลวงพอ่ชยัถามวา่ “หลวงปู่ตอบเขาไปได้ยงัไงครับ ไม่เคยเรียนมากเสียหน่อย” หลวงปู่บอกว่า “กต็อบไป
ตามท่ีรู้ท่ีเห็นมาน่ันแหละ ถ้าไม่มีคาํถามกไ็ม่มีคาํตอบขึน้มา แต่ถ้ามีคาํถาม คาํตอบมนักขึ็น้มาเอง” หลวงพ่อเล่าให้
ฟังแบบนั้น 
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แลว้ท่านก็เล่าต่อไปว่า “พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท่านกไ็ม่ได้เรียนอภิธรรมกัน พอท่านสําเร็จ
แล้วกเ็ข้าใจกันหมด แสดงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามาจากจิตท้ังหมด พอหมดกิเลสแล้ว พระไตรปิฎกกเ็กิดขึน้มา
ท้ังหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์เลย” 

“ท่ีพวกเรามาสวดมาท่องกันน้ัน กเ็อาธรรมะของพระพุทธเจ้าท่ีมาจากจิตจากใจมาสวดกันท้ังน้ัน” แลว้
หลวงพ่อก็สอนต่อเร่ือยไป มาจบลงท่ีธรรมะบทหน่ึงท่ีน่าสนใจว่า “ถ้าเรายังคิดเป็นบาปอยู่กย็งัไม่ฉลาด ต้องฉลาด
แบบพระพทุธเจ้าคือ ฉลาดไม่มีตัวตน..” 

  ช่วงต่อไปเป็นการสวดบทธัมมจกักปัปวตัตนสูตร แลว้ก็เจริญกรรมฐาน แผ่เมตตา กราบพระ เป็นอนั
ส้ินสุดกิจกรรมบุญของวนัน้ี ซ่ึงสรุปว่าวนัน้ีเราไดไ้ปบิณฑบาตและเจริญสมาธิภาวนาท่ีเมืองสังกสัสะ เป็นท่ีปีติใจ
แก่ทุกคนอยา่งยิง่ ในวนัพรุ่งน้ีเราจะออกเดินทางกนัอีกคร้ังหน่ึง เป้าหมายต่อไปคือเมืองลคัเนาว ์เอวงั.. 

วันที ่6 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 20 ของการเดินธรรมยาตรา วนัน้ีเราจะออกเดินกนัอีกคร้ัง หลงัจากท่ีได้
พกักนัมาเตม็ท่ี 3 วนั 3 คืนช่วงเชา้ก่อนไดอ้รุณหลวงพ่อสนองโทรเขา้ไปยงัวิทยสุังฆทานธรรมเพื่อส่งข่าวทกัทาย
คนท่ีเมืองไทยบา้ง พอดีหนัไปพบพระอินเดียท่านกาํลงันัง่สมาธิเอาผา้คลุมทั้งตวักนันํ้ าคา้ง  ท่านนัง่อยูก่ลางแจง้ท่ีมี
หมอกลงหนามาก ท่านอดทนจริงๆ ร่างกายของท่านชินกบัสภาพอากาศของประเทศอินเดีย จึงทาํใหพ้อจะเขา้ใจได้
วา่ พระภิกษุในสมยัพทุธกาลทาํไมท่านจึงสามารถอดทนกบัสภาวะอากาศท่ีทั้งร้อนและหนาวของชมพทูวีปได ้

หลงัจากท่ีแดดเร่ิมออกมากข้ึน หมอกจึงเบาบางลงแต่ก็ไม่สามารถเดินกนัไดต้อ้งรอให้เตน็ทแ์ละอุปกรณ์
ต่างๆ แหง้ลงก่อน จึงทราบต่อมาวา่วนัน้ีเราจะทานอาหารกนัท่ีน่ีก่อนแลว้จึงค่อยเดินทาง 

อาหารวนัน้ีแม่ครัวทาํกนัง่ายๆ เม่ือไดเ้วลาต่างท่านก็ลงมือพิจารณาอาหารแลว้แยกยา้ยกนัหาท่ีนั่งตาม
สะดวก ใครทานเสร็จก่อนกจ็ดัการกบัสัมภาระของตนเองไดท้นัที ระหว่างท่ีทุกคนกาํลงัเก็บขา้วของ หลวงพ่อท่าน
กป็ระกาศใหท้ราบวา่ วนัน้ีขอใหเ้ดินกนัไปพร้อมๆ กนัเพราะคุณอนัตูผูดู้แลเร่ืองรถและท่ีพกับอกวา่เสน้ทางการเดิน
ยงัไม่ชวัร์เท่าไร จึงขอใหม้าพร้อมกนัก่อน ซ่ึงทางท่ีเราจะเดินไปอีก 10 กม.ขา้งหนา้จะมีชาวบา้นดกัรอเล้ียงจายอยู ่
แลว้หลวงพอ่กใ็หโ้อวาทธรรมะต่อไป ท่านเล่าเร่ืองอดีตพระแต๋วทาํนองวา่เป็นนิทานใหฟั้งเร่ืองหน่ึงดว้ย 

ก่อนออกเดินทางคณะธรรมยาตราร่วมทาํบุญถวายชาํระหน้ีสงฆ์ท่ีวดัทิเบตแห่งน้ีได้ 30,000 รูปี 
ขอขอบพระคุณท่านลามะเจา้อาวาสท่ีน่ีอีกคร้ัง หวงัวา่โอกาสหนา้พวกเราคงไดพ้บกบัท่านอีก สาธุ 

คณะธรรมยาตราเร่ิมออกเดินกนัช่วง 11 โมงเชา้ เล้ียวซา้ยยอ้นมาทางเดิมท่ีเดินกนัเขา้มาคร้ังแรก เราเดิน
ผา่นหมู่บา้นแห่งหน่ึงก่อนถึงเนินดินพระสถูป มองเห็นพวกผูห้ญิงเขากาํลงันัง่มุงอะไรไม่รู้ กาํลงัร้องห่มร้องไหก้นั
ยกใหญ่ เม่ือเขา้ไปดูใกล้ๆ  ปรากฏว่าเห็นเด็กทารกคนหน่ึงกาํลงันอนหร่ีตาแบบใกลจ้ะหมดลมหายใจลงไปทุกที จึง
ทาํใหญ้าติพี่นอ้งและเพื่อนบา้นมาดูและแสดงความอาลยัอาวรณ์กนั  

ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยและความตายเป็นส่ิงท่ีคนทัว่ไปกลวัและไม่อยากพบเจอ แต่นัน่คือความจริงของชีวิตท่ี
พระพุทธเจา้ทรงสอนไวใ้นบทปลงสังขารว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้... เรามี
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ความตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้...  ดงันั้นผูเ้ขา้ใจธรรมะย่อมไม่หวัน่ไหวและเศร้าโศกเสียใจกบั
เร่ืองเหล่าน้ี 

  จากนั้นเราออกเดินกนัต่อผ่านเสาหัวชา้งพระเจา้อโศกอีกคร้ัง หลวงพ่อยืนพนมมือไหวห้นา้พระเจดียท่ี์
ชาวศรีลงักาสร้างไวเ้ป็นท่ีระลึกถึงคร้ังท่ีพระพทุธเจา้เสดจ็ลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ แลว้กเ็ดินผา่นเนินดินพระสถูป 
หลวงพอ่กห็ยดุพนมมือไหวอี้กคร้ัง ท่ีฝ่ังตรงขา้มท่ีมีรถวิ่งหลวงพอ่ช้ีใหดู้กนัวา่บริเวณนั้นน่าจะซ้ือท่ีดินได ้ท่านบอก
วา่เอาไวม้าอีกคร้ังหน่ึงเพื่อมาดูเร่ืองท่ีดินโดยเฉพาะ 

คณะของเราเดินเรียงแถวกนัออกไปตามถนนเป็นทางยาว มองเห็นขบวนธงยาวเหยยีดเป็นกิโลเมตร เราเดิน
ขา้มแม่นํ้ าและวดัศากยมุนีวิหารของท่านดร.ธมัมปาล อีกคร้ัง ทุกคนหยดุไหวพ้ระพุทธรูปท่ีอยูภ่ายในวดั ต่อมาเรา
เดินผา่นวดักมัพูชา หลวงพ่อท่านบอกว่าเขา้ไปเยี่ยมญาติของเราหน่อย จึงพากนัเขา้มาในวดัท่ีกาํลงัอยูร่ะหว่างการ
ก่อสร้าง ท่ีวดัไม่มีพระอยู ่มีแต่ชายเขมรและอินเดียอย่างละคน หลวงพ่อนัง่หนา้ท่ีพกั เขาก็เอาผา้มาปูให้ทุกคนนัง่ 
หลวงพอ่จึงลองสอบถามเร่ืองราคาท่ีดินเอาไวก่้อน แลว้ท่านกบ็อกบุญร่วมกนัถวายท่ีวดัน้ีได ้4,000 กวา่รูปี สาธุ 

จากนั้นออกเดินกนัต่อไปตามเส้นทางท่ีเดินเขา้มาเม่ือ 3 วนัก่อน ผา่นเหมืองทาํอิฐท่ีเดินผา่นมาเม่ือสามวนั
ก่อนแลว้มาเจอทางแยก แต่คร้ังน้ีเราเล้ียวซา้ยไปทางเมืองเบวรัอีก 15 กม. แลว้ก็เดินผ่านชุมชนแห่งหน่ึงมีรูปป้ัน
ของดร.อมัเบด็กา้ร์ดว้ย ตามสองขา้งทางมีชาวบา้นวางขายของสดมากมาย มะเขือเทศอินเดียสีแดงกองอยูท่ี่พื้น 

ในช่วงน้ีรู้สึกวา่พวกเรากาํลงัจะไดพ้ระเอกตวัใหม่ ซ่ึงเป็นสุนขัธรรมยาตราตวัสีดาํลายขาว รูปร่างใกลเ้คียง
เจา้แบลค็แชมป์เก่าปีท่ีแลว้ เห็นมนัทาํท่าจะเดินไปกบัเราดว้ย ทีแรกมนัยงัไม่กลา้เขา้มาใกล ้คงจะยงักลวัๆ กลา้ๆ แต่
พอหลวงพ่อซ้ือไข่ตม้ให้มนักินแลว้ ทีน้ีเร่ิมคุน้กบัคนมากข้ึน เดินนาํหนา้คณะของเราแบบเจา้แบลค็เม่ือปีก่อน แต่
คร้ังนั้นเจา้แบลค็มาวนัท่ีสองของการเดินยงัท่ีกาํลงัอยูใ่นช่วงแรก เจา้ตวัน้ีเพิ่งจะมาเดินตอนคร่ึงทางมาแลว้ แต่ตอ้งดู
กนัต่อไปวา่มนัจะเป็นสุนขัธรรมยาตราตวัท่ีสองหรือไม่ 

สภาพสองขา้งทางในช่วงน้ียงัคงเป็นธรรมชาติท่ีมีแต่ความเขียวชอุ่มเพราะมีแต่ทุ่งไร่ทุ่งนาท่ีกาํลงัเพิ่งจะ
เติบโต หลวงพ่อช้ีใหดู้ฝงูนกกระยางสีขาวกลุ่มหน่ึง ท่านบอกว่าท่ีน่ีไม่ตอ้งกลวัเร่ืองเพล้ียหรือแมลงจะมากินพืชไร่
เพราะมีเจา้นกกระยางคอยเป็นยามหากินอยูน่ัน่เอง 

เราเดินขา้มทางรถไฟมาไดไ้ม่นาน ก็มองเห็นชาวบา้นกาํลงัป๊ัมนํ้ าเขา้นา เป็นท่อนํ้ าขนาดใหญ่มีนํ้ าใสแจ๋ว  
พุ่งออกมาอย่างแรง หลวงพ่อจึงเขา้ไปลา้งหน้าลา้งตา ทาํให้ทุกคนทาํแบบหลวงพ่อบา้ง  เม่ือไดผ้่านนํ้ ากนัแลว้ก ็
รู้สึกวา่จะสดช่ืนกนัทุกคน โยมผูห้ญิงบางคนสระผมเอาเสียเลยกมี็ 

ต่อมาพวกเราก็มาพกัด่ืมนํ้ าอดัลมท่ีร้านขายของแห่งหน่ึง  แลว้ออกเดินต่อหลวงพ่อช้ีให้ถ่ายภาพฤาษีหรือ
สาธุฮินดูแกกาํลงันอนใตต้น้ไมอ้ยา่งสบาย พอแกเห็นพวกเรามองกรี็บลุกข้ึน คงจะงงวา่มองแกทาํไมกนั 

ตามชุมชนตลอดทางตามชุมชนต่างๆ จะพบรูปป้ันของดร.อมัเบด็กา้ร์ทุกแห่ง หลวงพ่อบอกว่าท่ีน่ีเป็นบา้น
คนจน ส่วนมากเป็นพวกวรรณะศูทรและจณัฑาล ซ่ึงเขาจะยกยอ่งดร.อมัเบด็กา้ร์ท่ีช่วยใหพ้วกเขาเป็นอิสระจากการ
ถูกกดข่ีทางวรรณะทางสงัคม จนต่อมาคนอินเดียจึงหนักลบัมานบัถือพทุธศาสนากนันบัเป็นลา้นๆ คนเลย 
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หลายช่วงท่ีเราเดินไปตามทุ่งนา กจ็ะพบนกยงูบ่อยคร้ัง มาถึงท่ีป่าแห่งหน่ึงมีเสียงนกยงูร้องมากมาย เดินมา
อีกมุมหน่ึงเรากส็ามารถมองเห็นนกยงูเป็นฝงูเลยกว็า่ได ้มนัออกมาเดินหากินแบบไม่ตอ้งกลวัอนัตรายเพราะคนท่ีน่ี
เขาไม่ทาํร้ายสตัว ์

เดินมาไดร่้วม 10 กม. เราก็มาสถึงสถานท่ีสําคญัแห่งหน่ึงตามท่ีหลวงพ่อแจง้ไวเ้ม่ือเชา้แลว้ ท่ีน่ีเป็น
โรงเรียนช่ือ อาร์ เอส โกลวัล เอคาเดม่ี เป็นโรงเรียนของชาวพุทธ ท่ีประตูทางเขา้เขานาํรูปพระพุทธเจา้มาวางพร้อม
กบัจุดธูปหอมบูชา มีคณะคุณครูเขา้มาบริการกะลมัจายร้อนๆ ให้กบัพวกเราไดท้านอย่างหนาํใจไม่ตอ้งกลวัหมด
เพราะเขาตม้เตรียมไวม้ากมาย หลายท่านหลายคนซดัไปไม่ตํ่ากวา่หา้แกว้เลยกมี็ ระวงัทอ้งจะจู๊ดๆ นะจ๊ะ  เด๋ียวจะหา
วา่ไม่เตือน.. 

คณะคุณครูเขา้มากราบนมสัการและถวายดอกไมก้บัหลวงพ่อท่ีกาํลงันั่งอยู่กลางลานโรงเรียน จากนั้น
หลวงพ่อก็บอกบุญได ้10,000 กว่ารูปีเพ่ือบาํรุงไวท่ี้โรงเรียนน้ี แต่คณะชาวพุทธกลุ่มน้ีเขามีศรัทธามาก จึงขอถวาย
เงินกอ้นน้ีคืนพร้อมกบัเพิ่มเงินเขา้ไปอีก คุณครูผูช้ายผูน้าํช่ือ วีนอ็ต กมุาร คนพวกน้ีทาํแบบน้ี ถือว่าเป็นชาวพุทธกนั
แท้ๆ  แน่นอนเลย สาธุดว้ย 

เราออกเดินกนัต่อมาอีกไม่ไกลก็มาเจอป่าแห่งหน่ึงตรงช่วงทางโคง้เล้ียวหักศอก แต่ทุกคนก็ตอ้งเขา้ไปดู
ขา้งในเพราะท่ีนัน่มีพระพทุธรูปประดิษฐานอยู ่เขา้มาในอาคารพบวา่มีพระพุทธรูปทาํจากโลหะประดิษฐานอยูอ่งค์
หน่ึง หลวงพอ่ท่านเขา้มากราบนมสัการแลว้เดินชมรอบๆ แสดงวา่บริเวณแถบน้ีกมี็ชาวพทุธอาศยัอยูก่นัมากมาย 

เดินต่อมาก็พบพระพุทธรูปและรูปป้ันของดร.อมัเบ็ดกา้ร์อยู่บ่อยคร้ัง แถบท่ีเราเดินทั้งหมดส่วนมากเป็น
ชาวพุทธ บางแห่งก็เป็นโรงเรียนช่ือเก่ียวกบัพระพุทธเจา้บา้ง สิตธารถะบา้ง จึงเป็นน่าดีใจอย่างยิ่งท่ีเราไดเ้ดินมา
โปรดญาติทางธรรมของเราอยา่งมากมาย 

ขา้งทางแห่งหน่ึงมีตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ ผา่นมากม็าเจอคุณผูช้ายชาวพทุธชวัร์แน่นอนเพราะเขากาํลงัปูผา้ขาว
ลงท่ีพื้นถนนแลว้กราบหลวงพอ่สนองสามคร้ังแบบศรัทธาอยา่งลน้เหลือ  

เราเดินกนัเขา้มาสู่ช่วงเยน็แลว้ ก็มาถึงเขตเมืองเบวนั มาพบกลุ่มชาวพุทธในเมืองกลุ่มหน่ึงจดัสถานท่ี
ตอ้นรับคณะของเราอยา่งยิ่งใหญ่ ท่ีนัน่เป็นสมาคมชาวพุทธของเมืองน้ีช่ือว่า Lord Buddha Social Society เขา
นิมนตพ์ระคุณเจา้ใหม้านัง่ในศาลาท่ีตกแต่งไวด้ว้ยผา้สวยงาม ตรงกลางศาลาหนา้ร้านมีพระพุทธรูปองคห์น่ึงท่ีบูชา
ดว้ยดอกไมเ้ตม็ไปหมด แลว้เขากน็าํนํ้ ามาเล้ียงตอ้นรับทุกคนในคณะอยา่งอบอุ่น  จากนั้นหลวงพ่อก็ใหพ้รแลว้ออก
เดินกนัต่อไป 

ช่วงน้ีเราเขา้เขตเมืองเตม็รูปแบบอีกคร้ังแลว้ มาพบป้ายบอกทางไปอิตาว่า 63 กม. กานปูร์ 147 กม. อะลีกฒั 
145กม.และถา้กลบัไปเดลีอีก 280 กม. มาถึงทางแยกถนนใหญ่เราเล้ียวไปทางซา้ยข้ึนถนนหลกัแลว้ก็มาพบกลุ่มชาว
พทุธกาํลงัรอการตอ้นรับพวกเราอีกแห่งหน่ึง มีป้ายตอ้นรับเป็นช่ือหลวงพอ่สนองดว้ย 
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พระคุณเจา้เขา้มานั่งขา้งในศาลาท่ีเขาจดัไว ้มีรูปพระพุทธเจา้วางไวใ้ตต้น้ไมท้าํแบบพระพุทธเจา้ทรง
ประทบัใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิอย่างนั้นเลย เขาเล้ียงนํ้ ามะนาวร้อนแต่ทาํไมเคม็จงัก็ไม่รู้? เสร็จแลว้หลวงพ่อนาํให้
พรแลว้ออกเดินกนัต่อ 

ตอนน้ีฟ้ามืดลงแลว้ ถนนหนทางก็มีรถราวิ่งกนัมากมายเพราะเขา้มาในเขตเมืองใหญ่อีกคร้ัง มาพบป้าย
บอกทางไปเมืองลคัเนาวอี์ก 236 กม. คงจะใชเ้วลาอีกหลายวนักวา่จะไปถึง   

ในท่ีสุดเราก็มาถึงท่ีพกัของวนัน้ีก็ค ํ่าลงไปแล้ว ท่ีน่ีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ช่ือ จี.เอส.เอ็ม.คอลเลจ     
เมืองเบวัน เป็นโรงเรียนมีเป็นอาคารหลายชั้นสามารถรับรองคณะธรรมยาตราไดอ้ยา่งสบาย  

จึงเป็นอนัว่าวนัน้ีเราออกเดินเขา้สู่ช่วงท่ีสามคือ จากสังกสัสะไปลคัเนาว ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงก็เป็นอีก
วนัหน่ึงท่ีมีชาวพทุธของเมืองนั้นๆ ออกมาตอ้นรับอยา่งยิง่ใหญ่และดูจะมากข้ึนไปเร่ือยๆ สาธุและนมสัเต.. 

วันที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 21 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีมีประธานสมาคมชาวพุทธท่ีเมือง 
เบวนัมากราบนมสัการหลวงพอ่ถึงท่ีพกัเลย เขาเรียนจบดอ็กเตอร์ทางการแพทยม์าและเปิดคลีนิคช่วยเหลือคนไขช่ื้อ
ร้าน เดฟ มารุติ ฟาร์มาซี 

เขาบอกหลวงพอ่วา่เขาเป็นเช้ือสายศากยวงศ ์ท่ีนามบตัรของเขาก็มีคาํว่าศากยะ และยงับอกอีกว่าท่ีเมืองน้ีมี
ชาวพทุธเช้ือสายศากยวงศป์ระมาณ 16,000 คน ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามีชาวพุทธท่ีมีเช้ือสายของ
พระพทุธเจา้อยูท่ี่น่ีมากถึงขนาดน้ี 

ดอ็กเตอร์คนน้ีเขายงับอกเชิงสารภาพกบัหลวงพอ่อีกวา่ “ท่ีเขาตามมาหาหลวงพ่อกเ็หมือนสุนัขตัวน้ันท่ีเดิน
ตามคณะธรรมยาตรามาเม่ือวานนี ้เขามีความสุขและดีใจมากท่ีหลวงพ่อและคณะมาเย่ียมพวกเขาท่ีน่ี” 

เวลาผ่านไปจนหลวงพ่อเรียกทุกคนมารวมพลกนัก่อน แลว้ท่านก็อ่านกลอนท่ีเก่ียวกบัพระคุณแม่ให้ฟัง 
ต่อมาท่านก็อ่านหนังสือท่ีกล่าวถึงเร่ืองกรรมและผลของกรรมให้ทุกคนฟัง จากนั้นท่านก็สอนธรรมะเร่ือยไปจบั
ใจความโดยยอ่ท่ีสาํคญัไดว้า่ “โลกนีเ้ขาชอบสรรเสริญ ถ้าเราอยากมีความสุขกต้็องเป็นผู้ให้สุขแก่คนอ่ืน เราจึงจะได้
ความสุข อย่างท่ีเราให้กับคนอินเดียน่ีอย่างไร...” 

หลวงพ่อนาํทาํวตัรสวดมนต ์แผ่เมตตาให้กบัผูท่ี้สร้างโรงเรียนแห่งน้ีดว้ย แลว้มาถ่ายรูปรวมกนัตรงกลาง
อาคาร ช่วงต่อไปเป็นช่วงแห่งสามคัคีคือพลงัเพราะหลวงพ่อไดแ้จง้มาก่อนแลว้ว่า เด๋ียวเสร็จจากทาํวตัรกนัแลว้ให้
มาช่วยกนัเขน็รถบสัของเราท่ีจมลงไปในถนนพ้ืนทรายหนา้โรงเรียน 

ลอ้ของรถบสัจมลงในพื้นดินทราย เร่งเคร่ืองเท่าไรก็ไม่ข้ึน ลอ้หมุนฟรีซํ้ ายงัจมลงไปมากข้ึน  ทุกคน
ช่วยกนัดนัทั้งขา้งหนา้และหลงัรถก็ยงัไม่สาํเร็จ จนเจา้ของโรงเรียนให้ไปนาํรถแทร็กเตอร์มาลาก ปลํ้ากนัอยู่ พกั
ใหญ่กว่าจะเอารถบสัข้ึนมาจากหล่มได ้เสียงเฮกนัดงัลัน่ทั้งพ่ีไทยและพี่อินเดียตอนท่ีรถบสัข้ึนจากหลุมมาแลว้ จบ
ไปที 
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ก่อนออกเดินทาง เจา้ของโรงเรียนขอถ่ายภาพหมู่ร่วมกบัพวกเราหนา้อาคารโรงเรียนแห่งน้ีอีกคร้ัง จากนั้น
จึงออกเดินกนัต่อไปตามถนนทางหลวง NH91 ท่ีเป็นถนนเลนเดียว รถตอ้งวิ่งสวนกนั 

เรามาเจอหลกักิโลเมตรบอกทางไปกานปูร์ 145 กม.และกนัโนชอีก 66 กม. สภาพขา้งทางมีตน้ไมใ้หญ่คร้ึม
ทั้งสองขา้งทาง ระหว่างท่ีเรากาํลงัเดินกนัมาเร่ือยๆ บางคนคุยกนั บางคนเดินภาวนา คุณออ้ก็เป่านกหวีดเสียงดงัมา
แต่ไม่มีใครสนใจเพราะนึกวา่มีคนเป่าเล่น 

เม่ือคุณออ้เดินเร่งมาทนัหลวงพ่อก็ดูแกหนา้ตาต่ืนๆ แลว้ก็รีบแจง้หลวงพ่อมีข่าวร้ายว่า ภิกษุณีเวียดนามท่ี
เดินธรรมยาตรามากบัพวกเราถูกรถบรรทุกชนตวัปลิวลงไปนอนกบัพื้นเลย ยุง่แลว้สิ..!! 

  หลวงพ่อและทุกคนรีบเบนเข็มยอ้นกลบัไปยงัท่ีเกิดเหตุกนัทนัที หลวงพ่อบอกว่าให้กลบัมารวมพลกนั
ก่อน ขา้งหนา้เด๋ียวค่อยวา่กนั ไปดูแม่ชีภิกษุณีกนัก่อน 

เราเดินยอ้นกลบัไปราว 1.5 กม.ก็มาเจอกลุ่มคนมุงทั้งไทยและแขกมุงกลุ่มใหญ่ ตอนนั้นยงัไม่มีใครกลา้
ขยบัตวัภิกษุณีกนัเพราะรอผูท่ี้เขา้ใจเร่ืองการแพทยม์าดูดีกว่า ไดแ้ต่ช่วยกนักนัไม่ใหค้นมามุงมากเพราะเด๋ียวอากาศ
หายใจจะนอ้ยลง 

เม่ือแทรกตวัเขามาดูตรงท่ีเกิดเหตุ พบว่าแม่ชีภิกษุณีเวียดนามกาํลงันอนน่ิงไม่ขยบั ทาํตาโรยๆ แบบคน
หมดแรง ท่าทางไม่ค่อยจะดีเลย ถา้แกเป็นอนัตรายถึงชีวิต พวกเราโดยเฉพาะหลวงพอ่สนองตอ้งเดือดร้อนกนัแน่  

หลวงพ่อเขา้ไปดูอาการแลว้ก็บอกว่าไหล่ของแม่ชีคงจะหลุด จนรถเก๋งของเรามาถึง คุณหมอและผูท่ี้เขา้ใจ
จึงเขา้ไปช่วยกนัประคองภิกษุณีข้ึนรถเพื่อส่งตวัไปโรงพยาบาล ตอนท่ีพยุงแม่ชีหรือภิกษุณีท่านนั้นข้ึนรถ   ค่อยดู
โล่งอกข้ึนมากนับา้งเพราะสีหนา้ของแม่ชีดีข้ึน ขออยา่ใหแ้กเป็นอะไรมากเลย 

หลวงพอ่และคณะจึงออกเดินกนัต่อไป หลวงพ่อบอกว่าดีแลว้ท่ีไม่มีใครไปขยบัตวัก่อนเพราะรถชนใหม่ๆ 
ยงัไม่ควรขยบัตวัทนัที ตอ้งรอใหเ้ลือดไหลเวียนก่อนแลว้จึงค่อยช่วยเหลือ แลว้หลวงพอ่กส็อนวิธีการรักษาผูป่้วยใน
กรณีแบบน้ี ซ่ึงถา้ภิกษุณีท่านนั้นเป็นผูช้าย หลวงพ่อคงจะเขา้ไปจบัดูอาการแลว้ช่วยรักษาใหดี้ข้ึนไดใ้นตอนนั้นเลย 
แต่น่ีคนป่วยเป็นผูห้ญิง 

เดินกนัไปพกัใหญ่ คุณนิจกน็ัง่รถมาดกัจอดท่ีหนา้หลวงพอ่แลว้รีบลงมารายงานดว้ยสีหนา้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส
ว่า “หลวงพ่อค่ะ! เราโชคดีกันมากท่ีภิกษณีุแกไม่เป็นอะไรมาก ตอนท่ีหลวงพ่อบอกว่าหัวไหล่คงจะหลดุ พอไปถึง
มือคุณหมอแล้วแกกย็กมือขึน้ หัวไหล่ของแกกก็ลบัเข้าท่ีเดิมเลยค่ะ..” 

จึงนบัว่าคณะของเราโชคดีท่ีไม่มีเร่ืองร้ายแรงอะไรมาก ภิกษุณีชาวเวียดนามท่านนั้นคงจะมีบุญคุม้ครอง 
ขนาดโดนรถบรรทุกชนจนตวัปลิวกระเด็นไปขา้งทางแบบนั้น ยงัไม่เป็นอะไรมาก หลวงพ่อยงับอกอีกว่า “เราไป
ไล่ให้แกขึน้รถไม่ได้เดด็ขาดเพราะแกกไ็ม่ได้เป็นคนดือ้ ท้ังยังว่าง่าย ชอบภาวนารักความสงบเสียอีก เร่ืองนีเ้ป็น
เร่ืองของกรรมมากกว่า” 
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คุณนิจแจง้ต่อมาว่า เจา้ของโรงเรียนท่ีเราพกัเม่ือคืนเขาดีมาก เขาช่วยดูแลใหแ้ละแจง้ความกบัตาํรวจเอาไว้
แลว้ ซ่ึงหลวงพ่อบอกทนัทีว่า ไม่ตอ้งไปเอาเร่ืองกบัใครเพราะอาจจะมีปัญหาตามมาเร่ืองข้ึนโรงข้ึนศาล ขอใหเ้ป็น
อโหสิกรรมกนัไปเถอะ 

เชา้น้ีเราจึงเดินมาถึงท่ีพกัทานอาหารสายไปมากเพราะมีอุบติัเหตุ เร่ืองอุบติัเหตุก็มีเม่ือคืนอีกคนคือ คุณ
รําไพ เจา้หนา้ท่ีของวดัสงัฆทานโดนรถมอเตอร์ไซดเ์ฉ่ียวชนจนแขนบวม ซ่ึงเดินธรรมยาตราคร้ังท่ีแลว้แกก็โดนรถ
มอเตอร์ไซดช์นกล้ิงลม้ลงไปขา้งทางมาแลว้ มาคร้ังน้ีกโ็ดนอีก วิบากกรรมของแกยงัไม่หมดสิหนอ 

ท่ีพกัทานอาหารม้ือน้ีเป็นป๊ัมนํ้ ามนัขา้งทาง ไม่สะดวกเท่าไรนักแต่ก็พอได ้ ทุกคนต่างหาท่ีนั่งกนัตาม
อธัยาศยั เสร็จเร่ืองอาหารแลว้จึงทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้ออกเดินกนัต่อ ช่วงบ่ายอากาศร้อนข้ึนจนเหง่ือไหลออกมา
เปียกผา้ขา้งนอกเลย เดินมาไดไ้ม่ไกลเรามาเจอชาวพุทธรอตอ้นรับพวกเราอีกคร้ัง เม่ือมาถึงพวกเขาก็เดินมาขวาง
ถนนตอ้นรับใหพ้วกเราขา้มฟากไปยงัท่ีร้านของเขา แลว้กน็าํกะลมัจายร้อนๆ มาบริการ ตรงนั้นเป็นบริเวณหนา้ร้าน
ช่ือ ปะจะมะ เทรดดร้ิง คอมเพนี 

พวกเขาดีใจกนัมากท่ีคณะชาวพทุธจากเมืองไทยผา่นมา จึงทาํการตอ้นรับไดอ้ยา่งอบอุ่น เม่ือนัง่กนัพกัหน่ึง
แลว้หลวงพ่อก็นาํใหพ้รแลว้ออกเดินทางต่อ ซ่ึงตอนน้ีพวกเราไดช้าวพุทธมาร่วมเดินธรรมยาตรากบัเราอีกดว้ย เขา
เดินมาส่งเรามากกวา่ 

มาเจอป้ายขนาดใหญ่บอกเส้นทางไปเมืองต่างๆ ท่ีสาํคญัคือเมืองลคัเนาวอี์ก 211 กม.และกลักตัตา 1,127 
กม. เม่ือขา้มพน้ป้ายตรงนั้นมาแลว้ คณะชาวพุทธท่ีเดินนาํหนา้ตามมาส่งพวกเราก็บอกว่าเราขา้มเขตของเขามาแลว้
คือจากเขตไมนปุรีมายงัเขตกนัโนช ซ่ึงพวกเขาขอลาส่งพวกเราเพียงเท่าน้ี โอกาสหนา้คงจะไดพ้บกนัอีกนะ ผริมิเลง
เค่ สาธุ 

เราเดินเขา้เขตอาํเภอกนัโนชแลว้ ต่อมาเราก็มาเจอกลุ่มชาวพุทธอีกคร้ัง ซ่ึงกลุ่มน้ีแสดงการมีนํ้ าใจดว้ยการ 
ถวายขนมหวานป้ันเป็นกอ้นๆ สีเหลือง ซ่ึงพระคุณเจา้ฉันหลงัเท่ียงไม่ได ้จึงเก็บรวมกนัไวพ้รุ่งน้ีดีกว่า สาธุกบัผู ้
ถวายดว้ย 

ต่อมาเราก็เดินผ่านโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีหลวงพ่อตอ้งแวะเขา้ไปเพราะท่ีน่ีเป็นโรงเรียนชาวพุทธท่ีมีช่ือว่า  
โคตม พุทธะ เอคาเดม่ี มาเจอคณะครูและนกัเรียนตวันอ้ยกลุ่มหน่ึง เขารีบจดัท่ีนัง่ให้พวกเรานัง่ตรงกลางโรงเรียน
ทนัที เขาบอกวา่ท่ีน่ีมีนกัเรียนรวมกนัถึง 3,000 คนเลยทีเดียว 

ต่างคนต่างนั่งมองกัน โดยเฉพาะเด็กๆ ท่ีก่ึงสงสัยก่ึงศรัทธา บางคนก็นําดอกไมม้าถวายกับหลวงพ่อ 
จากนั้นหลวงพอ่กน็าํขนมไปแจกใหก้บัเดก็ๆ ทีละคน ถึงกบัยิม้นอ้ยกนัใหญ่ เสร็จแลว้กใ็หพ้รแลว้ออกเดินต่อ 

มาถึงบริเวณทุ่งนาแห่งหน่ึง หลวงพ่อมองไปเห็นชาวบา้นกาํลงัสูบนํ้ าเขา้นา นํ้าใสดีมากเลย  จากนั้นหลวง
พอ่กท็าํเซอร์ไพร์โดยการขอตวัไปสรงนํ้ าตรงนั้นเสียเลย พระคุณเจา้จึงช่วยกนัหาผา้หาเคร่ืองสรงนํ้ ามาใหห้ลวงพ่อ 
แบบรวดเร็วทนัใจดีจริง  
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เม่ือหลวงพ่อเปล่ียนผา้อาบนํ้ าแลว้ก็ลงไปสรงนํ้ าท่ีปากทางออกของเคร่ืองสูบนํ้ าเลย นํ้ าแรงมากตกลงมา
กระทบ ท่ีตวัหลวงพ่อแลว้กระจายไปทัว่เลย หลวงพ่อบอกสบายดีจงั    นํ้าใสและเยน็แลว้ท่านก็ชวนพระใหม้าสรง 
นํ้ากนั 

หลงัจากท่ีสบายตวักนัแลว้ก็ออกเดินต่อ มาพบชายคนหน่ึงกาํลงัข้ึนไปอยู่บนตน้ไมสู้งมาก ขา้งล่างมีฝูง
แพะ ผูฟั้งผูอ่้านลองทายสิว่าเขากาํลงัทาํอะไร...? เฉลย เขากาํลงัเอามีดขอเก่ียวใบไมใ้หต้กลงมาขา้งล่างเพ่ือใหแ้พะ
กินนัน่เอง แต่ท่ีน่าสนใจและหยดุชมกนัเพราะชายคนนั้นแกแขนดว้นไปหน่ึงขา้ง แกใชแ้ขนท่ีมีอยูเ่พียงขา้งเดียวทั้ง
ปีนป่ายและเอามีดเก่ียวใบไมล้งมาดว้ย ทาํไดอ้ยา่งไร ผูฟั้งผูอ่้านลองนึกภาพตามดูเองกแ็ลว้กนั 

เดินต่อกนัมาถึงสถานท่ีอีกแห่งหน่ึง ก็มาเจอกลุ่มชาวพุทธอีกชุมชนท่ีดกัคอยตอ้นรับอย่างยิ่งใหญ่ เขาพา
พวกเราเขา้ไปยงัสถานท่ีจดังานเป็นป๊ัมนํ้ ามนักาํลงัจะเปิดใหม่แห่งหน่ึงและจดัศาลาไวห้ลงัหน่ึงผกูผา้ลายธรรมชาติ 
สวยงาม ตรงกลางเขานาํก่ิงโพธ์ิมาผกูไวท่ี้เสาของศาลาชัว่คราวแลว้นาํรูปพระพทุธเจา้มาตั้งไวใ้ตก่ิ้งโพธ์ินั้น 

เขานิมนตพ์ระคุณเจา้ใหม้านัง่ท่ีเกา้อ้ี ส่วนพวกเขาท่ีมากนัเยอะมากนัง่ท่ีพื้นอีกฝ่ังของศาลา หลวงพ่อสนอง
นัง่เกา้อ้ีเด่ียวแถวหน้าสุดของพระคุณเจา้ จากนั้นทุกคนก็ทยอยเขา้มาแสดงความเคารพบูชาหลวงพ่อดว้ยดอกไม้
มากมาย เขามีศรัทธาอยา่งมากจริงๆ ใครไดม้าเห็นแลว้คงจะเขา้ใจ 

เม่ือทุกคนไดท้านกะลมัจายอีกคร้ังกนัแลว้ หลวงพอ่กน็าํใหพ้รแลว้ขอตวัออกเดินทางต่อ ซ่ึงพวกเขาไดร่้วม
เดินไปส่งดว้ย ทั้งยงัมีวงดุริยางคแ์บบเมืองแขกคือ กลองใหญ่ใบหน่ึง กลองแตก็ใบหน่ึง ตีนาํหนา้ขบวนไปเสียงดงั
ไปทัว่ ผา่นไปท่ีไหนกมี็แต่คนหนัมามองเพราะคุณพี่แกมีเคร่ืองดนตรีนอ้ยช้ินกนักจ็ริง แต่ฝีมือการตีกลองของแกไม่
เบา ตีไดส้นุกเร้าใจสไตล์เมืองแขกสมช่ือเลย ไม่นานนักคณะวงดนตรีกลุ่มนั้นก็ขอลากลบัไป สาธุดว้ยนะพี่มือ
กลอง 

เดินต่อมาก็มาเจอกลุ่มชาวพุทธอีกกลุ่ม แต่กลุ่มน้ีดูภูมิฐานเพราะแต่งตวัแบบนกัการเมืองหรือคนมีกะตงัค ์
มีทั้งผูใ้หญ่และวยัรุ่นเขา้มาทาํความเคารพแบบสุดๆ ดว้ยการท่ีแต่ละคนกม้ลงไปท่ีเทา้ของหลวงพ่อทาํท่าเหมือนจะ
จูมพิต แต่เขาแตะไปท่ีเทา้ของหลวงพ่อแลว้กลบัมาแตะท่ีตวัและท่ีศีรษะของเขากนัทุกคน มีคนมุงท่ีหลวงพ่อกนั
มาก จึงทาํใหต้รงท่ีหลวงพอ่ยนือยูดู่ครึกคร้ืนกวา่ท่ีไหนทั้งหมดในตอนนั้น  

หลวงพ่อบอกว่าคนอินเดียน่ีเวลาเขาศรัทธาแลว้ทาํแบบลน้ใจ การแสดงความเคารพหรือคารวะนั้นดู
ละเอียดและนอบนอ้มเป็นอยา่งมาก ในท่ีสุดเราก็มาถึงเมืองชุมชนแห่งหน่ึง ก็มาเจอชาวพุทธมาแสดงความเคารพ
กบัหลวงพอ่สนองอีกเช่นเคย ผูช้มตรงนั้นมีนกับวชฮินดูท่ีมีพระเจา้หรือคุณลิงเล่นอยูบ่นศีรษะของแกอีกดว้ย แหม! 
ผมดูกระเซิงเชียว ไม่สระบา้งเลยนะครับ... 

มาถึงทางแยกแห่งหน่ึง เราจึงพากนัเล้ียวไปทางซา้ยก็ยงัเป็นเขตชุมชนตามสองขา้งทางเร่ือยไป ผา่นโรงทาํ
อิฐหลวงพ่อช้ีใหดู้ศาลฮินดูท่ีเขาสร้างตรงกลางโรงทาํอิฐเสียเลย จนเลยผา่นเขตชุมชนมาเลก็นอ้ย ก็เล้ียวเขา้ซอยไป
ยงัท่ีพกั 
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ท่ีพกัของวนัน้ีเป็น โรงเรียนแห่งหน่ึงที่ชุมชนชิบราเมา เขตกนัโนช มีพื้นท่ีกวา้งขวางและร่มไมม้ากมาย ซ่ึง
คงจะไดรั้บการติดต่อโดยชาวพุทธมาก่อนหนา้แลว้ เขาจดัท่ีพกัใหห้ลวงพ่อท่ีอาคารกาํลงัก่อสร้างแห่งหน่ึง ขา้งล่าง
เป็นพื้นท่ีกวา้งใหญ่แต่พื้นยงัเป็นดินทราย มีป้ายตอ้นรับเป็นผา้ขาวเขียนเป็นภาษาองักฤษว่า ธรรมยาตราสันติภาพ
คร้ังท่ี 3 โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ไทยแลนด์ และมีช่ือผูติ้ดต่อและดูแลเร่ืองสถานท่ีพกัใหคื้อ ดร.ไชตนั ซิงค ์
ศากยะ 

จึงสรุปว่าวนัน้ีเราเดินกนัได ้25 กม. และเป็นวนัหน่ึงท่ีไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากชาวพุทธท่ีเราเดิน
ผ่านไปทุกแห่งอย่างมากมาย ซ่ึงคงจะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามาเดินธรรมยาตราคร้ังน้ี เราจะเจอชาวพุทธใน
อินเดียมากมายขนาดน้ี นมสัเต 

วันที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 22 ของการเดินธรรมยาตรา หลวงพ่อออกมานัง่บริเวณท่ีทาํครัวแต่เชา้
มืด ท่านประกาศใหทุ้กคนทราบวา่เชา้วนัน้ีจะมีการบิณฑบาตแลว้ออกเดินต่อไปหาท่ีฉนัอาหารขา้งหนา้เลย จากนั้น
หลวงพอ่สอนเร่ืองคนอินเดียอีกคร้ัง เร่ืองความกตญัญูของคนอินเดียท่ีมีต่อบิดามารดาว่าเขาจะเล้ียงพ่อแม่จนกว่าจะ
ตายและพูดถึงวฒันธรรมของคนอินเดียท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่มีชาติใดท่ีจะมาเปล่ียนแปลงคนอินเดียได ้ท่านช้ี
ขอ้เด่นของคนอินเดียใหพ้วกเราฟังกนั 

ต่อมาท่านกส็อนเร่ืองต่างๆ เร่ือยไปบางคร้ังกเ็ป็นเชิงเล่าหรือเปรียบเปรยบา้งตามเหตุการณ์ อยา่งเร่ืองการท่ี
เรามาเดินอินเดียน่ี “ต้องมีสติระวังอยู่ตลอดเพราะเม่ือวานภิกษณีุโดนรถชน และกย็ังมีอีกหลายรายท่ีโดนเฉ่ียวโดน
ชน ทุกอย่างก้าวต้องเดินอย่างมีสติ ไม่ใช่จะเดินให้ถึงอย่างเดียวโดยไม่สนใจคนอ่ืนเลย  เราต้องมีนํา้ใจให้กันด้วย 
รู้จักเสียสละบ้างไหม..?” ท่านถามยอ้นไปท่ีผูฟั้งโดยไม่จาํเป็นตอ้งตอบเพราะตนเองยอ่มรู้อยูแ่ก่ใจดีอยูแ่ลว้ 

“มาถึงก่อนนอนก่อน... มาถึงก่อนนอนทีหลัง.. มาถึงแล้วช่วยทาํงาน.. คุณเป็นคนลักษณะอย่างไหน? คน
จะเป็นผู้นาํได้ต้องรู้จักต่ืนก่อนนอนทีหลัง ไม่นินทาว่าร้ายใครและจักต้องเป็นนักเสียสละ เรามาเดินธรรมยาตรา
อินเดียกเ็หมือนเรามาเรียนมหาวิทยาลยัของชีวิต แต่ท่ีน่ีจบไปแล้วไม่มีใบประกาศ ใบประกาศอยู่ ท่ีใจของตัวเอง คน
ไหนท่ีมาถึงก่อนแล้วกน็อนก่อน คนพวกนีอ้ย่าไปให้ใบประกาศเลย สอบไม่ผ่านหรอก คนท่ีจะสอบผ่านได้ต้องต่ืน
ก่อนนอนทีหลงัเป็น ช่วยงานในครัวเป็น เกบ็ขยะเป็น ช่วยคนเจบ็ไข้ได้ป่วยหรือผู้ ท่ีลาํบากกว่าเป็น จึงจะถือว่าสอบ
ผ่าน อันนีไ้ม่ได้ว่าใครนะ พูดถึงพฤติกรรมภายในมหาวิทยาลยัของพวกเรา” สุดทา้ยท่านบอกว่ากลบัไปถึงเมืองไทย
แลว้ ถา้มีเวลาจะเขียนหนงัสือเก่ียวกบัเดินธรรมยาตราเร่ือง “มหาวิทยาลยัเดินดิน” 

 เม่ือทุกคนพร้อมแลว้ หลวงพอ่กน็าํทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้ออกเดินบิณฑบาตกนัในเมืองชิบรามวั ซ่ึงเป็นคร้ัง
ท่ีส่ีของการบิณฑบาตท่ีมาเดินธรรมยาตราและเป็นคร้ังแรกท่ีบิณฑบาตแลว้ไปหาท่ีฉันอาหารกนัขา้งหน้าดว้ย
 พระคุณเจ้าอาจจะดูลาํบากเล็กน้อยเพราะตอ้งเดินเทา้เปล่าไปจนถึงท่ีพกัทานอาหารกันเลย ออกจาก
โรงเรียนท่ีพกัแลว้เล้ียวไปทางซา้ยตรงไปยงัเมืองชิบรามวั มาถึงส่ีแยกเขา้ชุนชนมีรถราผูค้นมากมายแบบเมืองใหญ่
ทัว่ไป 
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พระคุณเจา้พากนัเดินตรงไป ผา่นบา้นคนมากมายเป็นทางแคบๆ  มาถึงทางแยกท่ีมีวดัฮินดูแลว้เล้ียวซา้ยเขา้
ถนนใหญ่ในเมืองแล้วเดินตรงต่อไปอีก จนมาถึงทางเข้าซอยชุมชนแห่งหน่ึงก็มาพบภาพและช่ือเก่ียวกับ
พระพทุธเจา้ แสดงวา่มาถึงสถานท่ีรับบิณฑบาตกนัแลว้ 

ชุมชนชาวพุทธน้ียงัอยู่ในชุมชนชิบรามวั เขตเมืองกนัโนช ตามป้ายร้านหรือบา้นจะมีช่ือของพระพุทธเจา้
และคาํวา่ศากยะทุกแห่งเช่น สิตธารถะ คลินิก เป็นตน้ มาถึงทางเขา้บา้นคุณระเมศ จนัทระ ศากยะ หลวงพ่อก็เขา้ไป
รับบาตรในซอยเลก็ๆ ท่ีเจา้ของบา้นเป็นผูน้าํชุมชนดูมีฐานะ เม่ือพระใหพ้รแลว้เจา้ของบา้นยงัขอร่วมเดินบิณฑบาต
และธรรมยาตราต่อไปอีกดว้ย สาธุ 

เขตท่ีเราเดินทั้งหมดเป็นบา้นของชาวพุทธท่ีส่วนใหญ่จะมีช่ือต่อทา้ยดว้ยคาํว่า ซิงค ์ศากยะ แทบทุกหลงัคา
เรือน ถา้ในศาสนาฮินดู ชาวพุทธพวกน้ีก็ถูกจดัอยู่ในวรรณะกษตัริยน์ัน่เอง ถา้ในสมยัพุทธกาลจะเป็นวรรณะท่ีมี
เกียรติเท่ากบัวรรณะพราหมณ์ แต่ในปัจจุบนัอาจจะดูมีบทบาทนอ้ยกว่า บางบา้นจึงเป็นทั้งพุทธและฮินดูปนกนัไป
เลยกมี็ ท่ีน่าดีใจคือ ชาวพทุธเหล่าน้ีเขามีเช้ือสายศากยวงศ ์ตระกลูของพระพุทธเจา้ก็ยงักระจดักระจายแตกหน่อเช้ือ
ไปทัว่อินเดียตอนบน ถา้ไม่ไดม้าเดินธรรมยาตราคงจะไม่มีใครทราบ แต่ตามเมืองท่ีเราผา่นมาจะมีช่ือศากยะลงทา้ย
อยูม่ากเลย 

การบิณฑบาตวนัน้ีมีคนใส่บาตรเยอะมาก เดินไปก่ีบา้นต่อก่ีบา้นก็ไม่มีวี่แววว่าจะหมด ออกจากชุมชนชาว
พุทธแห่งนั้นมาแลว้ ก็มาเขา้ซอยไปยงัชุมชนชาวพุทธอีกแห่งท่ีอยูถ่ดัไปแต่คนละฝ่ังของถนนใหญ่ สังเกตตามป้าย
ช่ือบา้นก็ยงัมีคาํว่าศากยะอยูเ่ร่ือยไป เดินรับอาหารเขา้ซอยเลก็ซอยนอ้ยจนจาํไม่ไดว้่าเดินไปท่ีไหนบา้ง บางบา้นก็
นาํรูปพระพุทธเจา้มาตั้งโชวท่ี์หนา้บา้นประกาศให้ทราบว่าบา้นน้ีเป็นชาวพุทธร้อยเปอร์เซ็นต ์อาหารส่วนใหญ่ก็
หนีไม่พน้จาปาตีกบัแกงมนัผสมเคร่ืองเทศเป็นหลกั 

กว่าจะออกจากหมู่บา้นชาวพุทธมาได้ก็หลายชั่วโมง มาสู่ถนนใหญ่อีกคร้ังแต่ไม่ทราบว่าออกมากัน
ตรงไหน งงทิศไปหมดแลว้ ตอนน้ีเป็นอนัว่าจบเร่ืองการบิณฑบาตไปแลว้ ต่อไปก็เดินไปยงัท่ีพกัทานอาหารแต่
พระคุณเจา้ก็ตอ้งเดินเทา้เปล่าสะพายบาตรกนัต่อไปเพราะรถบสัขนบริขารไม่รู้ไปไหนแลว้ วนัน้ีจึงถือเป็นโอกาส
คร้ังแรกท่ีเดินธรรมยาตราดว้ยเทา้เปล่ากนั เดินไปตามถนนลาดยางก็รู้สึกสบายดีเหมือนกนัไม่เจบ็อะไรมากเพราะ
พื้นถนนเรียบและไม่ร้อนไม่เยน็เกินไป 

ข่าวแจง้มาว่าตอ้งเดินต่อไปอีก 8 กม.กว่าจะถึงท่ีพกั แต่เอาเขา้จริงๆ แลว้เดินมาได ้2-3 กม.ก็มาเจอรถบสั
ของเราจอดอยูข่า้งหนา้แลว้ ผูน้าํทางคงจะยน่ทางเขา้มาให้ใกลก้ว่าเดิมเพราะเวลาตอนนั้นได ้11 นาฬิกาแลว้ ท่ีพกั
ทานอาหารของวนัน้ีเป็นบริเวณหนา้วดัแห่งหน่ึงช่ือ ชยั คุรุ เทวะ สถานท่ีอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนกัแต่สะดวกท่ี
เร่ืองเวลาท่ีใกลจ้ะเท่ียงแลว้ ทุกคนต่างช่วยกนัจดัสถานท่ีและอาหารอยา่งพร้อมเพรียงกนัทั้งพระและญาติโยม 

เม่ือทุกอยา่งพร้อมกล็งมือพิจารณาอาหารแลว้หาท่ีนัง่กนัตามสะดวก อาหารม้ือน้ีจึงโดนถล่มไปดว้ยจาปาตี
ท่ีมากแสนมากจริงๆ แป้งทาํจาปาตีของอินเดียน่ีนุ่มจริงๆ ยิง่ถา้ทานตอนร้อนๆ กาํลงัออกจากเตาแลว้รสชาติจะกลม
กล่อมและนุ่มมากเลย ยิง่นาํไปจ้ิมกบันมขน้ ขอบอกวา่..สุดยอดมาก... 
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เสร็จแลว้มีชาวพุทธในเมืองตามมาทาํบุญกบัหลวงพ่อถึงท่ีพกัทานอาหาร หลวงพ่อให้พรแลว้ทาํวตัรสวด
มนตจึ์งออกเดินทางต่อเพราะระยะทางขา้งหนา้อีกประมาณ 30 กม.สาํหรับช่วงบ่ายของวนัน้ี  

เดินผา่นแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่แห่งหน่ึงอยูท่างฝ่ังตรงขา้มของท่ีเราเดิน  ชาวพุทธท่ีมาร่วมเดินมากบัทั้งพระ
อินเดียท่านก็มาบอกกบัหลวงพ่อว่า แหล่งนํ้ าตรงนั้นมีมาตั้งแต่สมยัพุทธกาลแลว้ แต่ไม่ไดถ้ามรายละเอียดว่ามี
เหตุการณ์อะไรสาํคญั จึงเดินผา่นเลยไป 

ถนนช่วงนั้นเป็นเส้นทางตรงยาวไปอย่างเดียว ไม่มีทางแยกอะไร สองขา้งทางก็ยงัเป็นทุ่งไร่ทุ่งนา มาถึง
ช่วงหน่ึงเป็นแนวตน้ไทรให้เงาร่มคร้ึมโคง้ออกมาถึงถนน จึงทาํให้ใครท่ีผ่านไปมาตรงนั้นก็รู้สึกสบายจากความ
ร่มเยน็ของตน้ไทรตลอดทางตรงนั้น เดินมาถึงสถานท่ีหน่ึงก็เห็นกลุ่มคนขา้งหนา้มากมาย ตามท่ีทุกคนคาดไวก้็คือ
กลุ่มชาวพทุธท่ีกาํลงัรอตอ้นรับพวกเราอยู ่เขากลวัเราจะไม่แวะเขา้ไปกระมงัจึงพากนัมาเดินปิดถนนแลว้โบกใหเ้ขา้
ไปขา้งในเสียเลย  

ท่ีน่ีเป็นวัดของชาวพุทธเล็กๆ แห่งหน่ึงช่ือว่า สิทธารถะ พุทธะ วิหาร ซะเล็มปูร์ ท่ีป้ายช่ือวัดมีรูป
พระพุทธเจา้ เม่ือเขา้มาในวดัท่ีมีพื้นท่ีเลก็ๆ ตรงกลางมีศาลาสาํหรับเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปองคห์น่ึง หลวง
พอ่และพระคุณเจา้จึงเขา้ไปกราบนมสัการ 

แลว้เขาก็นิมนตใ์ห้หลวงพ่อและพระคุณเจา้มานัง่พกัขา้งๆ มีชาวพุทธท่ีน่ีมากนัมากมายนัง่ตรงหนา้หลวง
พ่อสนอง เขาบอกว่าท่ีวดัน้ีไม่มีพระสงฆอ์ยู่ ซ่ึงในเขตน้ีมีชาวพุทธอยู่หลายร้อยคน หลวงพ่อให้ร่วมทาํบุญไวท่ี้วดั
แลว้ใหพ้รแก่ชาวบา้น จากนั้นจึงออกเดินทางต่อไปเพราะมีเวลาไม่มากนกั 

ตอนน้ีชาวพุทธท่ีร่วมเดินมาจากตอนบิณฑบาตมาขอลาหลวงพ่อกลบัแลว้ ต่างคนต่างเขา้มาเอามือแตะท่ี
เทา้ของหลวงพอ่แลว้ไปแตะท่ีหนา้ผากของตน เป็นการแสดงความเคารพแบบสูงสุด 

เดินผา่นชุมชนบา้นฮินดู พอดีท่านสุพฒัน์โชคเห็นจาปาตีเหลือมาก จึงตั้งใจจะนาํมาฝากเพื่อนของท่านคือ
เจา้จ๋อตามริมทาง แต่ทาํไปทาํมาหลวงพ่อท่านนาํไปแจกเด็กๆ ตามหมู่บา้นดู ทีแรกไม่กลา้มารับกนั ลองต๊ือดูพกั
หน่ึงเด็กผูช้ายคนหน่ึงจึงเขา้มารับ พอหลงัจากนั้นก็เขา้มาเป็นโขยงจนจาปาตีหมดไม่พอแจกแลว้ หลวงพ่อบอก
คราวหนา้ถา้เหลืออีกใหเ้อามาแจกชาวบา้นกนั 

เราเดินเขา้เขตสิกันทะระปูร์ ช่วงหน่ึงของชุมชนเป็นถนนปูด้วยอิฐแดงก้อนใหญ่แบบท่ีปูถนนในวดั
สงัฆทาน ไม่ใหร้ถวิ่งเร็วจะไดป้ลอดภยั มาเจอถนนแบบน้ีท่ีอินเดียเป็นคร้ังแรกกต็อนน้ี หลวงพอ่ใหถ่้ายภาพเอาไว ้

มาถึงอีกตอนหน่ึง บริเวณตรงขา้มหนา้ร้านขายเคร่ืองก่อสร้างช่ือเพราะๆ ว่า ศากยะ เทรด ทีน้ีเรามาเจอชาว
พทุธอีกแห่งมาดกัรอถวายซาโมซ่ากบัคณะธรรมยาตราแต่พระคุณเจา้ฉนัไม่ไดเ้พราะบ่ายแลว้ จึงเสร็จญาติโยมของ
เรากนัตามระเบียบ โยมบอกวา่เขาทาํอร่อยมาก สาธุกบัเจา้ภาพดว้ย 
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เดินต่อมาไม่ไกลก็มาเจอชาวพุทธอีกกลุ่มดักรอถวายดอกไมแ้ละขนมปังบิตกิต ญาติโยมจึงรับเอาไว้
สาํหรับถวายพระในวนัพรุ่งน้ีได ้ต่อมาก็มาเจอชาวพุทธดกัรออีกกลุ่มหน่ึงแต่ไม่มากนกั กลุ่มน้ีเขาร่วมถวายปัจจยั
ทาํบุญรวมกนัไดห้ลายร้อยรูปี คนท่ีเป็นผูน้าํช่ือ ราเมศ บาบู ศากยะ 

บ่ายน้ีมีชาวบา้นท่ีเป็นชาวพุทธดกัรอคณะเรากนัมาก ทาํให้เดินไดไ้ม่ต่อเน่ืองเท่าไร ช่วงหน่ึงหลวงพ่อก็ช้ี
ให้ดูและถ่ายภาพนกแกว้ท่ีมนักาํลงัมุดหัวเขา้ไปในตน้ไมต้น้หน่ึงจนหางช้ีข้ึนฟ้า ไม่รู้ว่ามนักาํลงัทาํอะไรแต่กิริยา
ท่าทางของมนัดูแปลกสะดุดตาดี สักพกัหน่ึงมนัก็เอาหวัออกมาจากโพรงไมน้ั้นแลว้หันมามองพวกเรา ทั้งยงัเต๊ะท่า
ใหถ่้ายรูปดว้ย 

เดินต่อมาไดร่้วมชัว่โมง ทีน้ีเดินไดต่้อเน่ืองบา้ง หลวงพ่อก็มาหยุดพกัท่ีวดัแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นของชาวพุทธ
พอดีเลย มีช่ือว่า ลุมพินี พุทธะ วิหาร ขา้งในมีแต่รูปป้ันของดร.อมัเบ็ดกา้ร์ นัง่พกัทานนํ้ ากนัแลว้ก็ออกเดินทางต่อ 
พระอาจารยคิ์มผูส้าํรวจทางบอกวา่เหลืออีกประมาณ 20 กม. สงสยัเยน็น้ีคงตอ้งเดินเร็วข้ึนแลว้ 

ในท่ีสุดเราก็เขา้มาสู่เมืองใหญ่แห่งหน่ึง พบวดัฮินดูแห่งหน่ึงท่ีมีเจดียเ์ด่นขนาดใหญ่ แลว้ก็เดินผา่นสระนํ้ า 
ขนาดใหญ่ทางเขา้หมู่บา้นมุสลิมเพราะมีธงสีเขียวปักตามบา้น ถา้ธงสีแดงเป็นบา้นชาวฮินดู แต่บา้นชาวพุทธ
สาํหรับคนจนยงัไม่กลา้แสดงออกมากนกั มีแต่ชาวพทุธในเมืองท่ีกลา้ประกาศตวัทางสงัคมวา่เป็นชาวพทุธ 

ออกจากเมืองนั้นกม็าเขา้สู่เมืองใหญ่อีกแห่งช่ือ คุรัสฮายคจัน์ ช่วงน้ีทอ้งฟ้าเร่ิมทอดแสงลงไปแลว้ ความมืด
ใกลจ้ะมาเยือนแลว้ เราเขา้มาสู่ใจกลางชุมชนในเมืองมีตาํรวจคอยดูแลให้ตลอด แต่เดินไดไ้ม่เร็วนกัเพราะมีรถรา
มากมายตอ้งระวงัใหดี้ ท่ีน่ีมีทั้งชาวมุสลิมและฮินดูอยูป่นกนัไป 

จนมาขา้มทางรถไฟแห่งหน่ึง ตอนน้ีก็ค ํ่าลงแลว้ จึงเดินไปตามถนนเลียบทางรถไฟอีกหลายกิโลเมตร  มา
เจอป้ายบอกทางไปเมืองลคัเนาคอี์ก 187 กม. จากนั้นก็เป็นช่วงของการเดินเต็มสปีดเพราะมืดลงไปทุกทีแลว้ 
รถบรรทุกกว็ิ่งผา่นไปมาอยูบ่่อยคร้ังจนตอ้งระวงัใหม้าก ถา้มีกรรมหนกัสงสัยอาจจะตอ้งแบนไปกบัรถบรรทุกก็ได้
เพราะเขาวิ่งมาเร็วมาก ถนนหนทางกแ็คบเฉพาะรถวิ่งสวนกนัไปมาเท่านั้น ทั้งยงัไม่มีแสงไฟจากขา้งทางเสียดว้ย 

กวา่จะมาถึงท่ีพกักร่็วมสองทุ่มกว่า ซ่ึงคาดว่าวนัน้ีเราอาจจะเดินไดม้ากท่ีสุดตั้งแต่เดินกนัมา ท่ีพกัของวนัน้ี
คือโรงเรียนแห่งหน่ึงช่ือว่า  วี.ดี.ที.อินเตอร์ คอลเลจ อยู่ ในเขตชะลาล่าบาด ท่ีหน้าประตูมีป้ายตอ้นรับคณะธรรม
ยาตราเป็นภาษาองักฤษ จึงขอจบการเดินทางของวนัน้ีเพียงเท่าน้ี ลาและนมสัเต 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่ 23 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีเม่ือหลวงพ่อออกมานัง่ขา้งนอก
เต็นทแ์ลว้ ท่านก็บอกว่าให้ระวงัลิงมาขโมยของเพราะเด๋ียวมนัจะกลายเป็นครูของเราไป ท่ีโรงเรียนแห่งน้ีอยูร่อบ
นอกชุมชนจึงมีสตัวอ์าศยัอยูม่ากมายโดยเฉพาะเจา้จ๋อข้ีขโมย 

จากนั้นหลวงพ่อสอนธรรมะในเชา้วนัน้ี เร่ิมจากเร่ืองใกลต้วัเร่ืองความเป็นอยูข่องพวกเรา ท่ีทุกคนไดเ้กิด
มาเป็นมนุษยก์็มาใชก้รรมบา้ง มาสร้างบารมีกนับา้ง จนมาถึงเร่ืองเทวดาเขามีหนา้ท่ีเสวยบุญท่ีตนทาํเม่ือคร้ังตอน
เป็นมนุษย ์บางคนตายไปเป็นพญานาคเป็นเทวดาชั้นตํ่าก็เพราะผลบุญไม่ใสสะอาดอย่างเช่น  พญานาคตนท่ีเม่ือ
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ตอนก่อนท่ีพระพทุธเจา้จะทรงตรัสรู้ ตอนท่ีทรงอธิษฐานลอยถาดริมฝ่ังแม่นํ้าเนรัญชรา  พญานาคตนนั้นก็รับรู้ว่าจะ
มีพระพุทธเจา้อุบติัเพ่ิมข้ึนอีกองคห์น่ึงแลว้ หลวงพ่อบอกว่าพญานาคตนนั้นก็เคยเกิดเป็นมนุษยม์าแลว้ไดบ้วชเป็น
พระภิกษุ ต่อมาก่อนมรณภาพท่านขอ้งใจในอาบติัเลก็ปาจิตตียคื์อ ไดพ้รากของสดเขียวก่อนส้ินใจ จึงไดม้าเกิดเป็น
พญานาคตนน้ีนัง่เอง 

หลงัจากท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรัสรู้แลว้ กท็รงประทบัเสวยวิมุตติสุขอยู ่7 สัปดาห์ทั้ง 7 แห่ง ใน 1 สัปดาห์นั้น 
พญานาคตนน้ีไดม้าขนดหางและแผพ่งัพานเพื่อป้องกนัฝนใหก้บัพระพุทธเจา้ บริเวณตรงนั้นคือสระมุจลินทแ์ละก็
เป็นสถานท่ีท่ีเราไดส้ร้างวดัไวท่ี้บริเวณนั้นแลว้ช่ือ วดัป่ามุจลินท ์

จากนั้นหลวงพ่อท่านก็เล่าพุทธประวติัเร่ือยมาตามท่ีหลายคนเคยศึกษากนัมา มาถึงตอนท่ีพระพุทธเจา้ทรง
ระลึกถึงธรรมท่ีพระองคต์รัสรู้แลว้ว่ามีใครสามารถรองรับฟังธรรมของพระองคไ์ดบ้า้ง บุคคลแรกท่ีพระองคท์รง
นึกถึงคือใคร...? หลวงพ่อถามญาติโยม คือ อุทกดาบสและอาฬารดาบส ท่านฤาษีอาจารยท์ั้งสองท่านท่ีสอน
พระพุทธเจา้ก่อนตรัสรู้จนพระองคส์าํเร็จฌานสมาบติัขั้นสูงสุด แต่ก็ไม่สามารถทาํใหห้มดกิเลสลงได ้เม่ือพระองค์
ทรงตรัสรู้แลว้ก็ทรงนึกถึงอาจารยส์องท่านน้ีเป็นลาํดบัแรก แต่เม่ือพระองคท์รงตรวจดูแลว้ก็พบว่าอาจารยท์ั้งสอง
ท่านไดส้ิ้นชีวิตลงแลว้ไปเกิดเป็นพระพรหมอายนุานนบัไม่ถว้น  

หลวงพ่อเล่าว่า “พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานว่า ฉิบหายเสียแล้วหนอ” แลว้หลวงพ่อก็อธิบายคาํว่า ฉิบหาย
ให้ฟังว่า คนทัว่ไปจะเขา้ใจว่าคาํน้ีเป็นคาํหยาบ แต่สําหรับคาํอุทานของพระพุทธองค์น้ี ทรงหมายความว่า น่า
เสียดายท่ีสูญเสียโอกาสในการฟังธรรมอนันาํไปสู่วิมุตติสุขได ้ไม่ใช่ความเขา้ใจแบบทางโลก หลวงพ่อท่านอธิบาย
ใหฟั้งแบบนั้น 

จากนั้นท่านก็เล่าพุทธประวติัต่อไป เชา้น้ีเป็นโชคดีสาํหรับคนท่ียงัไม่ฟังหรือศึกษาพุทธประวติัมามากนกั
เพราะหลวงพ่อเล่าแบบละเอียดอยา่งมากเลย  มาถึงตอนท่ีพระพุทธเจา้ทรงพระดาํเนินไปโปรดปัญจวคัคียท่ี์แควน้
พาราณสี หลวงพ่อก็ให้คิดกนัพร้อมกบัถามว่า พระพุทธเจา้ทรงมีเวลาเพียงก่ีวนัท่ีจะตอ้งทรงพระดาํเนินไปให้ทนั
ก่อนวนัเขา้พรรษา... 

ถา้พิจารณาให้ละเอียดแลว้ก็จะพบว่า วนัวิสาขบูชาคือวนัท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ ณ พุทธคยา จากนั้นทรงใชเ้วลาอีก 7 สัปดาห์หรือ 49 วนัในการเสวยวิมุตติสุข 
รวมแลว้ก็ประมาณเดือนกว่าๆ จึงจะทรงพระดาํเนินไปพาราณสี นัน่แสดงว่าพระองคท์รงมีเวลาราว 1 สัปดาห์ท่ี
จะตอ้งทรงพระดาํเนินไปใหถึ้งป่าอิสิปตนมฤคทายวนั แควน้พาราณสี สถานท่ีอยูข่องปัญจวคัคียท์ั้งหา้นัน่เอง 

หลวงพ่อบอกว่า ทรงใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีวนัก็พระดาํเนินไปถึง ซ่ึงเป็นทางลดัตดัตรงตามทางสมยัพุทธกาล
และพวกเราก็เคยเดินไปกนัมาแลว้ในธรรมยาตราคร้ังแรกแต่อาจจะไม่ตรงกบัเส้นทางท่ีทรงพระดาํเนินเสียทีเดียว 
อยา่งไรกต็ามพระองคก์ท็รงพระดาํเนินไปทนัอยา่งแน่นนอนจะไปโดยพระบาทหรือดว้ยบุญฤทธ์ิกต็าม 

ตอนน้ีแบตเตอร่ีเคร่ืองขยายเสียงมีปัญหา(อีกตามเคย) หลวงพ่อจึงหยดุเล่าชัว่คราว แหม! กาํลงัฟังเพลินๆ 
อยูพ่อดีเลย ต่อมาแม่ชีภิกษุณีชาวเวียดนามท่ีโดนรถชนเม่ือวนัก่อนก็เขา้มาหาหลวงพ่อ แกบอกว่าเจบ็ท่ีหวัไหล่มาก
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เลย หลวงพ่อจึงให้โยมผูห้ญิงช่วยจบัท่ีหัวไหล่ให้ แม่ชีคงจะเจ็บมากจนถึงกบันํ้ าตาไหลออกมา น่าสงสารแก แต่ก็
เป็นกรรมของแม่ชีนะ 

ต่อมาหลวงพ่อสอนเร่ืองการดูแลสุขภาพร่างกายอีกคร้ัง ตอนน้ีท่านสอนเร่ืองการดูแลเทา้ว่า “ก่อนนอนเรา
ควรจะเช็ดเท้าให้สะอาดด้วยนํา้อุ่นแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดตาม จึงค่อยเข้านอนกจ็ะช่วยป้องกันโรคได้เพราะฝุ่ นท่ีอินเดีย
น้ันละเอียดมาก ท้ังยงัมีแบคทีเรียปะปนอยู่ตามอากาศมากมาย คนท่ีไอหรือป่วยต่อไปกจ็ะเข้าใจและสามารถรักษา
ตนเองได้” 

ท่านเล่าเร่ือยไป มาถึงเร่ืองการคลอดลูกของคนสมยัก่อน เขาใชห้มอตาํแยทาํคลอด ท่านพดูถึงยายเผอืกคน
ท่ีท่านรู้จกัว่า แกคลอดลูกที ใชพ้ื้นท่ีรอบบา้น 20 ไร่เลย แกคลอดลูกยากเพราะแกชอบติสามีของแกเอง สุดทา้ยนาํ
นํ้าลา้งเทา้มาใหกิ้น แกจึงคลอดลูกออกมาได ้

หลวงพ่อสอนคุณผูห้ญิงทั้งหลายว่า “ยาท่ีทาํให้คลอดลกูได้ง่ายกคื็ออะไรรู้ไหม..? คือพูดให้ไพเราะเข้าไว้ 
ไม่ด่า ไม่โกรธสามี พ่อผวัแม่ผวั กจ็ะแก้กรรมได้” 

หลวงพ่อยงัเล่าให้ฟังว่า ท่านเคยให้คาถาแก่คนกาํลงัจะคลอดลูกคนหน่ึง เร่ิมตน้ดว้ยอิติปิโสฯ แลว้บท
ต่อมาอะไร จาํไม่ไดต้อ้งไปถามหลวงพอ่ท่านเอง แต่ถา้ยงัคลอดไม่ออกกใ็หเ้อานํ้าลา้งเทา้ใหด่ื้มกจ็ะคลอดออกมาได้
โดยง่าย หลวงพ่อยงัเล่าถึงคาถาของพระองคุลีมาล ซ่ึงเป็นบทท่ีทาํให้คลอดลูกไดง่้าย สุดทา้ยหลวงพ่อก็บอกว่าจะ
ให้ดีท่ีสุดคือ ผู้หญิงคนน้ันจะต้องพูดจาให้เพราะ ไม่ด่าว่ากล่าวให้ร้ายใคร จะมีบุญคุ้มครองช่วยให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยได้ ก่อนจะเอวงั หลวงพอ่วนกลบัมาเร่ืองของการเดินอีกคร้ัง ท่านเนน้และสอนใหเ้ดินแบบมีสติ ใหฝึ้กเดิน
พิจารณาถึงเร่ืองความเกิดแก่เจบ็ตายกนับา้ง เป็นบทสรุปท้ิงทา้ยธรรมะของเชา้วนัน้ี 

ในหนงัสือพิมพข์องเม่ือวานและเชา้วนัน้ีเขาลงข่าวการเดินธรรมยาตราของพวกเรา เป็นหนงัสือพิมพฉ์บบั
ทอ้งถ่ินช่ือ อะมะระ อุจาล่า ในเขตชิบรามวั มีรูปหลวงพ่อสนองกาํลงัใหพ้รและรูปโยมคนหน่ึงนัง่อยูใ่นเตน็ท ์ส่วน
ฉบบัของเชา้วนัน้ีเขาลงรูปพวกเราตอนกาํลงัเดินกบัรูปหลวงพ่อสนองยืนถ่ายภาพร่วมกบักลุ่มชาวพุทธกลุ่มหน่ึง 
โดยพาดหัวว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ เซ โฮ วิศวะ ศานติ สันภะวะ แปลแบบคร่าวๆ หมายความว่า ขอพระพุทธเจ้า
เป็นท่ีพ่ึงท่ีระลึกให้กับความสงบสันติแก่โลกใบนีด้้วย... 

เม่ือทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้จึงออกเดินทางกนัต่อไปตามถนนเลียบทางรถไฟเร่ือยไป จนมาถึงสถานีรถไฟช่ือ 
จะโซดา้ เดินเลยกนัมาไม่นานนกัก็มาพบชายคนหน่ึงท่ีเราตอ้งหยุดมองเขากบัท่าทางอนัพิสดารของแก ชายคนน้ี
แต่งตวัแบบคนทัว่ไป สวมหมวกกนัหนาว เส้ือสีแดง กางเกงลุงสีขาว ลากรถท่ีแกประดิษฐ์เองมาคนัหน่ึง ทา้ยรถ
ของแกบรรจุดว้ยหีบโลหะหน่ึงใบ ขา้งบนมีธงสีแดงและรูปพระเจา้ต่างๆ ของชาวฮินดู แกลากรถเดินไปแลว้ก็หยดุ
กม้ตวัลงไปกราบท่ีพื้นถนนสลบักนัไป ค่อยๆ เดินค่อยๆ กม้กราบแบบดูจะมีสมาธิกบักิจกรรมของเขามาก นึกถึง
พระทิเบตท่ีกราบอฐัษดางคประดิษฐเ์ลย หลวงพ่อหยดุและช้ีให้ทุกคนดูพร้อมกบับอกว่า  เขาคงจะเดินไปไกลมาก 
เขาทาํถึงขนาดน้ี พวกเรายอมแพก้นัเลย.. ขอยอมรับหวัใจนกับวชคนนั้นดว้ย  
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จากนั้นเราก็ออกเดินกนัต่อแบบสบายๆ เพราะถนนหนทางขา้งหน่ึงเป็นไร่นา ขา้งหน่ึงเป็นทางรถไฟ ไม่
นานนกักมี็คณะรถเก๋งกลุ่มหน่ึงเขา้มาดกัขา้งหนา้เพื่อขอพบกบัหลวงพอ่สนอง ขา้งหนา้ของรถเจา้นายใหญ่มีธงเป็น
รูปชา้งคู่กบัรูปของคุณมายาวตี ผูว้า่รัฐคนสาํคญั ต่อมากมี็ชายหญิงคู่หน่ึงแต่งกายชุดประจาํชาติอินเดีย ซ่ึงมองแลว้ก็
ทราบไดท้นัทีวา่สองคนนั้นเป็นเจา้นายใหญ่ท่ีนาํขบวนมาหาหลวงพอ่ 

เขานาํดอกไมม้าแสดงความเคารพกบัหลวงพอ่แลว้จึงแนะนาํตวั สองคนน้ีเป็นคนสาํคญัของเขตน้ีเพราะเขา
เป็นผูว้า่อาํเภอกนัโนชท่ีเรากาํลงัเดินอยูต่รงน้ี ผูช้ายคนนั้นช่ือ นะเรนทรา ตาํแหน่งประธานของอาํเภอน้ี และยงัมีอีก
หลายคนในคณะท่ีมานมสัการหลวงพอ่ คนหน่ึงมีนามสกลุเดียวกบัดร.อมัเบด็กา้ร์ 

 คณะน้ีคงจะเป็นผูน้าํระดบันกัการเมืองเพราะมีตาํรวจและคนคอยคุม้กนัถือปืนกนัมา อยา่งจะไปรบกบัใคร
ท่ีไหนกนัเลย พวกเขาจึงร่วมเดินธรรมยาตราดว้ย จึงทาํใหต้อนน้ีคณะธรรมยาตราดูยิง่ใหญ่กวา่เดิมเพราะคนมากข้ึน
และมีรถตาํรวจนาํทาง ทั้งยงัมีตาํรวจโบกใหร้ถท่ีสวนไปมาจอดใหพ้วกเราเดินกนัไปก่อน 

 มาพบป้ายบอกทางว่า ถนนน้ีคือ NH91 ไปเมืองกนัโนชอีก 11 กม. บิลเฮาร์ 37 กม. ศิวะราชปูร์ 57 กม. โจว
เบปูร์ 66 กม. ไอไอที กานปูร์ 79 กม.และเมืองกานปูร์อีก 89 กม. คณะผูน้าํทอ้งถ่ินยงัร่วมเดินไปกบัพวกเรา ซ่ึง
จงัหวะการกา้วเดินและกาํลงัของพวกเขาก็พอใชไ้ด ้สามารถเดินไดท้นัไปพร้อมกบัพวกเราได ้มองไปท่ีหลวงพ่อ
แลว้ ท่านไม่พูดอะไรหรือสนใจอะไรมากนกั ท่านไดแ้ต่เดินเร่ือยไป มีช่างภาพและทีวีของอินเดียตามมาถ่ายภาพ
ดว้ย 

 มาถึงท่ีพกัทานอาหาร เป็นขา้งทางแห่งหน่ึงใกลว้ดัฮินดูตรงขา้มทางรถไฟ ขา้งหลงัมีสวนมะม่วง หลวงพ่อ
มานัง่พกัท่ีตรงกลางลาน โยมสองผูน้าํคู่นั้นเขา้มาคุกเข่ากม้ลงกราบนมสัการหลวงพอ่สนองแลว้จึงสนทนากบัหลวง
พอ่ โดยมีผูแ้ปลคือพระดร.แขกอินเดียท่ีเดินมากบัพวกเรา 

 เม่ือรถคณะแม่ครัวมาถึง ต่างก็ช่วยกนัจดัสถานท่ีและอาหาร พร้อมแลว้จึงเร่ิมเดินพิจารณาอาหารทีละท่าน 
ตอนท่ีกาํลงัทานอาหารมองไปท่ีโต๊ะอาหารก็เห็นนักบวชฮินดูมาร่วมตกัอาหารกบัเราและยงัมีคณะคุณตาํรวจท่ี
ติดตามมาร่วมทานอาหารม้ือน้ีอีกดว้ย 

 หลงัทานอาหารแลว้ ไดย้ินเสียงหลวงพ่อก่อนใคร วนัน้ีท่านฉันอาหารเร็วว่าทุกวนัท่ีผ่านมา ท่านบอกว่า
ใครทราบบา้งว่า สาเหตุท่ีท่านฉนัอาหารไดช้า้ทุกวนัเพราะอะไร ก็เพราะว่าวนัน้ีเขาแกะเปลือกถัว่ใหแ้ลว้ ทุกคนจึง
ยิม้กนั ซ่ึงทุกวนัท่ีผา่นมาจะมีคุณโยมตามไปถวายถัว่ป้ิงทุกวนัแต่ไม่ไดแ้กะเปลือกนัน่เอง 

 บ่ายวนัน้ีหลวงพ่อเล่าธรรมะให้ฟังเป็นนิทานสมยัพุทธกาลเร่ืองหน่ึงเป็นเร่ืองเศรษฐีและคนรับใชต้ายไป
ข้ึนสวรรคแ์ต่ภรรยาตกนรก ต่อมาท่านก็เล่าเร่ืองยายจ่อยบนขอบวชชีสองคร้ัง แต่ไม่ยอมทาํตามท่ีตนเองบนไว ้คร้ัง
ท่ีสามเทวดาคงจะไม่ช่วยแลว้ แกเลยตายลงไป 

 หลวงพ่อพูดถึงคนท่ีเอาเปรียบเร่ืองการลา้งถว้ยลา้งชามว่า จะซวยตลอดไป คนไหนเช่ือฟังครูบาอาจารย์ 
คนน้ันกจ็ะสบายไปท้ังชาติ เร่ืองบุญทานต้องทาํกันเองนะ.. ตายไปไม่ได้ทาํแล้วนะ.. เขาจะบังสุกุลไปให้กไ็ม่ถึงนะ
.. แลว้ท่านกเ็ล่าเร่ืองเปรตญาติของพระเจา้พิมพิสารท่ีมีอายถึุง 4 พทุธนัดรกเ็พราะกินอาหารก่อนพระใหฟั้ง 
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 หลวงพ่อบอกว่า “หลวงปู่สังวาลทาํบุญมามากเลย เม่ือก่อนวัดทุ่งฯ จนมาก เม่ือหลวงปู่สังวาลทาํทานแล้ว 
วัดทุ่งจึงมีเหลือกินเหลือใช้กลายเป็นขุมสมบัติไป เม่ือก่อนหลวงปู่สอนให้พระใส่บาตรกันเองเรียกว่า สาราณีย
ธรรม เรากเ็ลยทาํตามและเอามาใช้ท่ีวัดสังฆทานด้วย” 

 ท่านบอกว่า ท่านไดนิ้สัยมาจากหลวงปู่สังวาล อยูท่ี่ไหนก็จะไม่ขาดเร่ืองทานบารมี แลว้ท่านก็บอกทุกคน
วา่ อยา่ข้ีเกียจทาํทานนะ... อยา่ประมาทนะ.. อยา่ใจแคบนะ.. นัง่สมาธิอยา่งเดียวถา้ไม่ใหท้านกจ็นนะ.. 

 จากนั้นหลวงพ่อเล่าเร่ืองอดีตพระอรหันต์ข้ีอิจฉาองค์หน่ึงให้ฟังว่า “มีพระรูปหน่ึงเป็นพระมีนิสัยชอบ
อิจฉาคนและเป็นสมภารอยู่ ท่ีวัดแห่งหน่ึง ต่อมามีพระอรหันต์รูปหน่ึงมาขอพักท่ีวัดด้วย ท่านกเ็ห็นว่าพระองค์นีไ้ม่
น่าจะมีอะไรน่ากังวล ท่านจึงให้เข้าพัก อยู่ไปอยู่มากมี็ผู้คนนาํอาหารข้าวของไปถวายพระอรหันต์รูปน้ันอยู่บ่อยคร้ัง 
ท่านจึงพยายามขดัขวางเร่ืองทานต่างๆ เร่ือยมาจนพระอรหันต์รูปน้ันจากไป” 

 “เม่ือท่านสมภารมรณภาพลงไปแล้ว กรรมท่ีท่านทาํไว้กับพระอรหันต์รูปน้ัน กม็าให้ผลอย่างแสนสาหัสคือ 
ท่านตายไปแล้วไปตกนรกอเวจีถึง 500 ชาติ หมดกรรมแล้วขึน้มาทีละขมุแล้วไปเกิดเป็นเปรตอีก 500 ชาติ อสุรกาย
อีก 500 ชาติ แร้งกาอีก 500 ชาติ สุนัขอีก 500 ชาติ ยักษ์อีก 500 ชาติ ซ่ึงท่ีเกิดมาทุกชาติน้ันกอ็ดอยากยากจนมา
ตลอด” 

 “สุดท้ายได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในครอบครัวของคนขายปลา พอมารดาต้ังครรภ์กย็ากจนลง คลอดออกมากไ็ม่
มีนมให้กิน เม่ือเติบโตมาได้อาย ุ7 ขวบ พ่อแม่จึงขอให้ไปขอทานเถอะเพราะเลีย้งไม่ไหวแล้ว จึงเอากะลาให้ไป
หน่ึงใบไปขอทานเอาเอง ชาวบ้านกไ็ม่กล้าให้เพราะกลัวท่ีหน้าตา รูปร่างท่ีอัปลักษณ์ของเขา เขาจึงเกบ็อาหารท่ี
ชาวบ้านทิง้แล้วมากินประทังชีวิต”  

 “ต่อมาพระอานนท์ได้มาพบเดก็ขอทานคนนีก้าํลังเกบ็อาหารกิน ท่านกส็งสารเอาข้าวในบาตรให้กิน แต่
ด้วยผลกรรมท่ีเดก็คนน้ันเคยทาํมา ทาํให้ข้าวในบาตรหายไป พระอานนท์จึงพิจารณาดูว่าเดก็คนนีมี้กรรมหนักมา
ก่อน ท่านกย็งัเมตตาเอาข้าวใส่ไว้ในมือให้เดก็คนน้ันกินท่ีบนมือของท่านเลย เดก็คนน้ันจึงสามารถกินข้าวได้” 

 “สุดท้ายเดก็คนน้ันไม่มีท่ีไปกติ็ดตามพระอานนท์เร่ือยมา จนได้บวชเป็นสามเณร แต่กไ็ม่มีใครใส่บาตรเลย 
เม่ืออายคุรบ 20 ปีจึงได้บวชพระโดยพระสารีบตุรบวชให้ วาระกรรมของท่านถึงบารมีเตม็จนต่อมากส็าํเร็จเป็นพระ
อรหันต์ แต่กย็งัยากจนอยู่ ไปบิณฑบาตท่ีไหนกไ็ม่ได้อาหารเพราะกรรมท่ีท่านเคยขดัขวางทานของพระอรหันต์ใน
ชาติก่อนน้ัน” 

 “มาถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พระอรหันต์รูปน้ันได้อาพาธลง พระสารีบุตรเห็นว่าเป็นคร้ังสุดท้ายของท่าน
แล้ว จึงเอาข้าวกรอกปากท่าน จนอ่ิมหนาํสาํราญอย่างท่ีสุดแล้วท่านกด็ับขนัธ์เข้าสู่พระนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงให้
ช่วยกันจัดการเร่ืองศพของท่าน แล้วทรงระลึกชาติของท่านให้เหล่าพระภิกษฟัุง ซ่ึงตัวท่านเองก่อนจะดับขนัธ์ท่านก็
ยงัระลึกชาติแล้วเล่าถึงกรรมในอดีตชาติของท่านให้พระฟังด้วยเช่นกัน” 

 หลวงพ่อเล่าจบแลว้ก็บอกว่า “เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีทานบารมีนะ อย่างหลวงตามหาบัวและหลวงปู่
สังวาลย์น่ี ให้ทุกคนรู้จักทาํทานด้วยความไม่ตระหน่ี มีเมตตา ไม่อิจฉาริษยากัน ทุกคนมีกรรมเป็นของๆ ตนนะ...” 
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 พวกเราจึงไดรั้บธรรมะเตม็ๆ จากหลวงพ่อสนองทั้งเชา้และบ่ายของวนัน้ีเลย พอดีมองไปเห็นพระดร.แขก
อินเดียท่ีเดินมากบัพวกเราองคท่ี์เป็นไกดใ์ห ้ท่านนอนโทรศพัทไ์ขวห่า้งแบบสบายเลย ใครเห็นแลว้ก็อดยิม้กบัความ
สบายของท่านไปไม่ได ้หลวงพอ่บอกวา่คนแขกเขาไม่ถือกนันะ เราอยา่ไปติเตียนอะไรท่านล่ะ 

จากนั้นทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้ออกเดินกนัต่อ ช่วงบ่ายอากาศร้อนข้ึน เดินมาถึงชุมชนหน่ึงพบรังผึ้งทาํรังอยูท่ี่
หอแทง็คน์ํ้ า หลวงพ่อลองนบัดูไดเ้กือบ 50 รังได ้มากจริงๆ วนัน้ีทั้งวนัเราเดินเลียบทางรถไฟมาโดยตลอด ไม่ว่าจะ
ผา่นชุมชนไหน เมืองไหน พอออกนอกเมืองมาแลว้กย็งัเดินขนานไปกบัทางรถไฟอยูดี่ 

เรามาหยดุพกักนัขา้งทางแห่งหน่ึงเพราะหลวงพ่อช้ีใหดู้ตน้ฝอยทองท่ีสามารถนาํไปทาํเป็นอาหารได ้ญาติ
โยมท่ีตามมาจึงช่วยกนัพิจารณา ส่วนพระคุณเจา้นัง่พกักนั หลวงพ่อสนองตอนน้ีเปิดรองเทา้ดู ปรากฏว่ามีแผลพอง
ท่ีน้ิวโป้งใหญ่มาก หลวงพอ่จึงใหพ้ระช่วยใส่ยางูใหแ้ลว้กเ็ดินต่อทั้งแสบๆ แบบนั้นเลย 

เดินมาไดห้ลายชัว่โมง ก็มาเจอกลุ่มผูว้่าอาํเภอเม่ือเชา้น้ีมาดกัรออยูข่า้งหนา้ร้านขายกะลมัจาย โยมของเรา
จึงนิมนตพ์ระฉนัจายร้อนๆ กนัก่อนแลว้จบการฉนัจายดว้ยวิธีการแบบชาวฮินดูคือปาแกว้กระเบ้ืองลงไปใหแ้ตก เขา
หา้มนาํกลบัมาใชใ้หม่เป็นของเหลือเดนแลว้ 

คู่สามีภรรยาผูว้่าอาํเภอกนัโนชเขา้มากราบนมสัการหลวงพ่ออีกคร้ัง แลว้ร่วมเดินธรรมยาตราตลอดทาง
เร่ือยไป มีตาํรวจและคนของเขามาคุม้กนัมาร่วมเดินกนัมากมาย เวลาเดินไปตามเมืองไหนก็ดูคึกคกัออกจะวุ่นวาย
อยู่บา้งเพราะตาํรวจเขาไล่รถและผูค้นลงขา้งทางไป ทาํให้ชาวบา้นเขาคงจะเดือดร้อนกนับา้ง เวลาพวกเราเดิน
กนัเองจะไม่ไปรบกวนชาวบา้นแบบน้ีเพราะเราเดินเล่ียงทางใหเ้ขากนั 

 เดินผ่านหลายต่อหลายชุมชน บางแห่งมีการดักตอ้นรับหลวงพ่อสนอง จนในท่ีสุดก็มาถึงท่ีพกัได้เร็ว
พอสมควรประมาณ 4 โมงเยน็ ณ โรงงานทําน้ําดื่มและเก็บมันอะลูแห่งหน่ึงในเมืองมานีเมา จึงขอจบการเดินของ
วนัน้ีเพียงเท่าน้ี นมสัเต 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่ 24 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีมีคนมาถวายดอกไมแ้ละกราบ
นมสัการหลวงพ่อกนัมากมาย เม่ือคืนวานรถของคุณผูว้่าอาํเภอก็เขา้มาท่ีพกัอยู่หลายรอบเพื่อช่วยอาํนวยความ
สะดวกและตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆ ใหก้บัพวกเราดว้ย สาธุ 

ก่อนไดอ้รุณมองเห็นพระกบัแม่ชีฝร่ังคือ พระอาจารย์ฟิลบาและแม่ชีคริสติยาน่า ออกเดินทางไปก่อนใคร 
สองท่านน้ีมีความชาํนาญและเขา้ใจเส้นทางในประเทศอินเดียอยูพ่อสมควร สามารถเอาตวัรอดได ้สาเหตุท่ีสองคน
นั้นออกเดินก่อนใครก็เพราะเขาเป็นชาวยโุรปท่ีถูกฝึกเร่ืองความตรงต่อเวลามาตั้งแต่เลก็ ซ่ึงการมาเดินธรรมยาตรา
สองคร้ังท่ีผา่นมา สองท่านน้ีก็ร่วมเดินกบัหลวงพ่อสนองดว้ยและมีบทบาทในการเป็นผูน้าํทั้งสองคร้ังท่ีผา่นมา มา
คร้ังน้ีสองท่านน้ีดูว่าบทบาทจะลดลงไปบา้ง ซ่ึงก็เพราะคณะของหลวงพ่อเตรียมตวักันมาอย่างดี ทั้ งยงัพอมี
ประสบการณ์มาบา้งแลว้หลายท่าน แต่ก็มิใช่ว่าพระและแม่ชีฝร่ังสองท่านน้ีจะไม่สาํคญัอะไร ทั้งสองท่านน้ีหลวง
พ่อยงัให้เกียรติและพูดถึงอยูบ่่อยคร้ัง นัน่ก็เพราะสองคนน้ีเองท่ีเป็นผูช้กัชวนเร่ิมตน้และยงัจุดประกายให้หลวงพ่อ
มาเดินท่ีอินเดีย จนคร้ังน้ีล่วงเขา้สู่คร้ังท่ีสามแลว้ หลวงพอ่ท่านไม่มีวนัลืมคนสาํคญัอยา่งสองท่านน้ีอยา่งแน่นอน 
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เม่ือทุกคนพร้อมกนัแลว้ก็มารวมกนัหนา้ท่ีพกัของหลวงพ่อสนอง ท่านบอกว่า “วันนีเ้ราจะเดินกันไกลมาก 
ขอให้ระวังตัว อย่าประมาทกัน เม่ือเช้ามีพวกเราบางคนออกเดินไปก่อน ถือว่าอันตรายและเส่ียงต่อความปลอดภัย
มากเลย เขาเก่งกันแล้วเดินกันเองได้แล้วแต่ถ้าเกิดอะไรขึน้มา หลวงพ่อท่านกต้็องเป็นผู้ รับผิดชอบน่ันเอง ส่วนท่าน
ฟิลบาและแม่ชีคริสติยาน่าสองคนน้ันปล่อยเขาได้ เขาเอาตัวรอดกันได้” 

“พวกเรากเ็หมือนฝูงกวางใหญ่ ถ้าคนไหนดูอ่อนแอกจ็ะกลายเป็นกวางอ่อนให้เสือท่ีกาํลังจ้องมองคาบไป
กิน พวกคนท่ีคิดไม่ดีเขากก็าํลังมองพวกเราอยู่ ว่าคนไหนดูอ่อนแอกจ็ะหาทางเล่นงานคนน้ัน ทางท่ีดีขอให้พวกเรา
เดินกันเป็นกลุ่ม ไปไหนมาไหนกใ็ห้ไปด้วยกัน อย่าไปคนเดียว” หลวงพอ่เตือนเร่ืองน้ีอยูบ่่อยคร้ัง 

แลว้หลวงพ่อก็ยกนิทานชาดกเร่ืองยกัษจ์ะจบักินโพธิสัตวใ์หฟั้ง คร้ังนั้นพระพุทธเจา้ของเราเกิดเป็นพ่อคา้
ผูน้าํกองเกวียนไปขายสินคา้ในแดนไกล แลว้ก็สามารถเอาตวัรอดและยงัช่วยเหลือหมู่คณะให้รอดพน้จากการถูก
ยกัษจ์บักินได ้ส่วนผูท่ี้ด้ือร้ันกต็อ้งกลายเป็นเหยือ่ของยกัษไ์ป ซ่ึงกคื็ออดีตพระเทวทตันัน่เอง 

นิทานชาดกเร่ืองน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีหลวงพ่อเล่าให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั บ่อยคร้ังท่ีหลวงพ่อ
จะสอนแลว้ยกนิทานชาดกกดี็หรือประสบการณ์ของท่านกดี็ ข้ึนมาประกอบการสอนอยูทุ่กคร้ังไป อนัน้ีเป็นเทคนิค
การสอนธรรมะของหลวงพ่อสนอง ซ่ึงท่านเคยบอกว่าคนสมยัก่อนรวมทั้งตวัท่านตอนเป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่หรือ
ผูใ้หญ่มกัจะเล่านิทานสอดแทรกธรรมะใหเ้ดก็ฟังก่อนนอนเสมอ หลวงพอ่ท่านกค็งจะไดนิ้สยัน้ีมาสอนพวกเราดว้ย 

ปัจจุบนัน้ีอย่าว่าแต่เล่านิทานให้ลูกฟังกนัเลย แค่เจอหน้ากนัก็แทบจะไม่มีเวลาคุยกนัในครอบครัวแลว้
เพราะต่างคนต่างมีธุระ หรือไม่ก็สนใจแต่ส่ือขา้งนอกกนั จนคนในครอบครัวไม่มีโอกาสใกลชิ้ดพูดคุยให้ความ
อบอุ่นซ่ึงกนัและกนั ต่างคนต่างเอาตวัรอด จึงทาํใหจิ้ตใจตกตํ่าลง ปัญหาสงัคมจึงมากข้ึนอยูทุ่กวนัน้ี  

หลงัจากท่ีหลวงพอ่เล่านิทานชาดกจบแลว้ ท่านก็สอนต่อไปว่า “ขอให้ทุกคนมีความสามคัคีกัน ถ้าโยม 5-6 
คนท่ีเดินไปกันก่อนถกูรุมทาํร้าย มีใครช่วยได้ไหม? เก่งมวยไทย คาราเต้ ยโูดอะไรมากไ็ม่รอด โดนไม้รุมตีกสู้็ไม่
ไหว อย่างชาวพุทธเกาหลีปักหลกัสู้กับโจรด้วยท่ายูโด คาราเต้ เม่ือคร้ังท่ีดงคสิริ สุดท้ายโดนโจรตีตายไปหลายคน 
ไปไม่รอด ท่ีแม่นํา้เนรัญชรากมี็ฝร่ังถกูปล้นฆ่าตาย กมี็หลายราย แต่ไม่ค่อยมีข่าว เขาปิดข่าวกัน” 

“เราอย่าคิดกันว่ามาหลายคนแล้วตัวเองเก่งนะ ชาวบ้านบางคนเขาจ้องจะเอาเงินและของมีค่าอยู่ ท่ีอาตมา
พูดน่ีเพราะเรายงัเอาตัวกันไม่รอด ดังน้ันเราต้องพร้อม มีสติระวังทุกอย่างก้าว มาท่ีน่ีเราประมาทกันไม่ได้นะ จะให้
ปลอดภัยจริงๆ กต่็อเม่ือเราลงสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยแล้ว” 

ก่อนจบหลวงพ่อสรุปว่า ท่านเป็นห่วงทุกคน อย่าเผลอขาดสติ ให้มีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือสงเคราะห์
กัน แล้วทุกคนกจ็ะปลอดภัย โชคดีทุกคน.. 

จากนั้นทาํวตัรสวดมนตก์นัแลว้ หลายคนจึงออกเดินกนัไปก่อน ส่วนคณะติดตามหลวงพอ่เดินยอ้นกลบัไป
ตามทางท่ีผา่นมาเม่ือวานเพราะคุณผูว้่าการอาํเภอมานิมนตห์ลวงพ่อใหไ้ปท่ีบา้นของเขา จึงเดินยอ้นกลบัมาไม่นาน
กม็าถึงบา้งของคุณผูว้า่อาํเภอกนัโนชคนนั้น หนา้บา้นมีป้ายเขียนวา่ อาวาส มนุนี อัมเบด็ก้าร์ 
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เม่ือเขา้มาในบา้นแล้ว พบว่าบา้นของคุณผูว้่าการอาํเภอเป็นบา้นระดับเศรษฐีของคนอินเดียเพราะมี
เฟอร์นิเจอร์มากมาย เขานิมนตห์ลวงพ่อให้เขา้มานั่งท่ีโซฟาในห้องรับรอง ภายในมีรูปภาพดร.อมัเบ็ดกา้ร์ขนาด
ใหญ่และรูปของพระพุทธเจา้ตั้งขา้งหนา้ มีรูปคนสาํคญัต่างๆ อยา่งเช่นคุณมายาวตีก็มี ตามชั้นวางมีหนงัสือธรรมะ
มากมาย อยา่งเล่มหนา้สุดเป็นหนงัสือช่ือ เทโวโรหณะบูชาและสังกิสสา จึงทราบว่าบา้นน้ีเขาเป็นชาวพุทธกนัเตม็
ตวั 

ทุกคนในบา้นทั้งผูใ้หญ่และเด็กๆ ต่างออกมาถวายดอกไมแ้ลว้กราบหลวงพ่อสนองกนั จากนั้นเขาก็ให้
หลวงพ่อจุดเทียนบนถาดใบหน่ึง แลว้หลวงพ่อก็นาํสวดให้พรแก่เจา้บา้น ก่อนกลบัคุณผูช้ายผูว้่าการอาํเภอแกเปิด
ห่อๆ หน่ึง มีมงกฎุสีเงินในนั้น เขาทาํท่าจะสวมใหท่ี้ศีรษะของหลวงพอ่ ซ่ึงคงจะเป็นส่ิงสาํคญัท่ีเอาไวบู้ชาสูงสุด แต่
เขาคงไม่เขา้ใจวฒันธรรมของคนไทย หลวงพ่อจึงเอามงกุฎอนันั้นสวมลงไปท่ีศีรษะของเขาแทน เขาถึงกบังงและ
ทาํหนา้เขินๆ ท่ีตวัเองกลายเป็นผูส้วมมงกุฎน้ีไป เขาไดม้อบมงกุฎอนันั้นอย่างกบัของนางสาวไทยเลย พร้อมกบั
กล่องใบหน่ึงท่ีขา้งในคงจะมีของท่ีสาํคญัใหก้บัหลวงพอ่ จากนั้นจึงออกมาขา้งนอกเพื่อเดินทางกนัต่อไป 

เราจึงเดินไปตามถนนเลียบทางรถไฟดงัเดิม ซ่ึงวนัน้ีเราก็ยงัเดินขนานไปกบัทางรถไฟเส้นนั้นอยู่เร่ือยไป 
เดินผา่นโรงงานท่ีเราพกัเม่ือคืน ซ่ึงเจา้ของกิจการคงจะเป็นเพื่อนหรือญาติกบัผูว้่าอาํเภอท่านนั้น เม่ือเดินผา่นสถานี
รถไฟช่ือ มานีเมา มาไดไ้ม่ไกล คณะคุณผูว้า่การอาํเภอกนัโนชกก็ม้ลงกราบลาหลวงพ่อสนองกนัทุกคน เขาคงจะมา
ส่งกนัแค่ตรงน้ี ซ่ึงท่ีหลวงพ่อพาคณะเดินทางมาท่ีน่ี เขารู้สึกดีใจมากท่ีมีพระภิกษุเดินทางมาโปรดพวกเขาถึงท่ีบา้น
เลย คงจะเป็นคร้ังแรกเลยก็ว่าไดท่ี้มีพระสงฆเ์ดินมาโปรดจาํนวนมากขนาดน้ี สาธุกบัผูว้่าอาํเภอชาวพุทธท่านนั้น
ดว้ย ขอใหพ้ฒันาบา้นเมืองและนาํพระพทุธศาสนากลบัมาใหค้นอินเดียตลอดไป 

ช่วงต่อไปคณะธรรมยาตราก็เดินกนัเองแลว้ ไม่มีคนอ่ืนหรือส่ือของอินเดียเดินตามมาแลว้ พวกเราจึงดู
สบายๆ กนัมากข้ึนเพราะไม่มีใครมาร่วมเดินหรือจอ้งมองพวกเราแลว้ ขา้งทางช่วงหน่ึง พอดีเหลือบไปเห็นชาวบา้น
เขากาํลงัอ่านหนังสือพิมพแ์ลว้พระแขกของเราท่านเดินเขา้ไปอธิบายอะไรบางอย่าง เม่ือตามเขา้ไปดูแลว้พบว่า 
หนงัสือพิมพช่ื์อ อะมะระ อุจาล่า ลงข่าวการเดินธรรมยาตราของพวกเราอีกแลว้ ท่ีหนา้ 9 เขาเขียนหวัข่าวว่า โบดดะ 
ภิกษ ุกา ฮุอา สวาคะตะ แปลวา่ ยินดีต้อนรับพระภิกษผุู้มาเยือน มีภาพพระคุณเจา้รูปหน่ึงแต่ท่านปิดปากจึงไม่ทราบ
วา่คือใครและคุณนิจกาํลงัจบัมือกบัสองผูว้า่อาํเภอท่ีเดินมากบัเราเม่ือวานน้ี 

เราเดินมาถึงสถานีรถไฟช่ือกงักะวาปูร์ แลว้มาพบหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมืองบิลเฮาร์อีก 13 กม. ซ่ึงเชา้
น้ีต่างคนต่างเดินเพื่อทาํเวลาและระยะทางให้มากเขา้ไวก้็เพ่ือจะไดล้ดระยะทางในช่วงบ่ายลงให้มาก ในท่ีสุดเราก็
มาถึงท่ีพกัทานอาหารเป็นโรงพยาบาลสตัวแ์ห่งหน่ึงในเขตกานปูร์ 

แม่ครัวเดินทางมาถึงก่อนและจดัอาหารไวแ้ลว้ เม่ือไดเ้วลาจึงเร่ิมพิจารณาอาหารกนั ซ่ึงวนัน้ีเรามีเจา้ภาพ
เล้ียงนํ้ าอดัลมคือ พระอาจารย์บุญรุ่ง ทีปโก เจ้าอาวาสวัดเขาวง จังหวัดอุทัยธานี สาขาของวดัสังฆทานนัน่เอง ท่าน
เป็นผูค้อยถวายนํ้ าอดัลมบริเวณหนา้แถวตกัอาหารดว้ยตวัเองเลย ทานบารมีใครทาํใครได ้อนุโมทนาสาธุกบัพระ
อาจารยบุ์ญรุ่งดว้ยขอรับ 
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หลงัทานอาหารแลว้ ต่างคนกาํลงันัง่สบายๆ ก็มีชาวบา้นเขาเอาควายมารักษา คุณสัตวแพทยจึ์งให้เอาควาย
ไปท่ีคอก จากนั้นเขาใชมื้อเปล่าๆ ขออภยันะ! ลว้งเขา้ไปในทวารของควายตวันั้นถึงคร่ึงแขน พอเอามือออกมาใน
มือมีอุจจาระพี่ควายติดออกมาดว้ย แลว้เขาก็ลา้งมือแลว้เอาไปดม.. เอย้!ไม่ใช่ เขาคงจะเอามูลควายไปตรวจเพ่ือ
รักษาโรคของควายตวันั้นมากกว่า ต่อมาก็มีควายอีกตวัเขา้มาขอการรักษา แต่ตวัน้ีไม่ไดท้าํแบบเม่ือสักครู่เพราะตวั
น้ีมีแผลใหญ่ท่ีคอ ควายตวันั้นมนัคงจะกลวัหรือต่ืนจึงด้ินไปมา จนเจา้ของเขาใชไ้มตี้อยา่งแรง ดูทารุณน่าสงสารมนั 
แต่กเ็ป็นกรรมของมนัล่ะเนอ้ 

หลงัจากท่ีเก็บบาตรกนัแลว้ หลวงพ่อก็เตรียมเดินต่อทนัที พอดีท่านมองไปเห็นหลายคนข้ึนรถบสัไปแลว้ 
ท่านจึงบอกว่า “ยกเว้นแม่ครัวนะ.. ถ้าใครไม่ป่วยจริงหรือป่วยไม่มากให้ลองเดินดูก่อน ไม่ใช่กินอ่ิมแล้วจะขึน้รถ
กันท่าเดียว” ท่านพยายามจะสอนและใหก้าํลงัใจแก่ผูท่ี้อ่อนแอ(ทางใจ) ใหอ้ดทนและเขม้แขง็มากกวา่น้ี 

ทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้จึงออกเดินกนัต่อไปตามถนนเลียบทางรถไฟเส้นเดิม ตอนนั้นไม่มีทางแยกอะไร ช่วง
บ่ายรู้สึกวา่อากาศจะร้อนมากข้ึน หลวงพอ่จึงบอกวา่เด๋ียวช่วงบ่าย 3-4 โมงเยน็แลว้ค่อยหาท่ีสรงนํ้าตามทุ่งนากนั 

ช่วงบ่ายน้ีเราตอ้งเดินกนัอีก 20 กว่ากิโลเมตร เดินกนัมาไดร่้วมหลายกิโลเมตร ก็มาเจอป้ายขนาดใหญ่บอก
ทางไปเมืองต่างๆ ไดแ้ก่ บากะระมวั 23 กม. ฮะระโวย  96 กม. อุนนาว 71 กม. บิฒูร 43 กม. กานปูร์ 59 กม.และ
เมืองท่ีสาํคญัของเราคือลคัเนาวอี์ก 101 กม. หลวงพอ่บอกวา่คงจะใชเ้วลาอีก 3-4 วนักน่็าจะไปถึงท่ีนัน่ 

เราเดินผา่นสถานีรถไฟช่ือ บะโกฒี ขาส ต่อมาเราก็มาเจอทางแยกท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงเพราะตรงนั้นผูน้าํทาง
ติดป้ายให้เล้ียวไปทางซา้ยเพ่ือไปยงัเมืองลคัเนาวอี์กเพียง 83 กม. ซ่ึงจากป้ายบอกทางเม่ือสักครู่ถึงทางแยกตรงน้ี
น่าจะไม่ไกลกนัมากแต่จากตรงน้ีไปลคัเนาว ์ทาํไมเหลือแค่ 83 กม.เอง คงจะเป็นทางบายพาสไม่ตอ้งเขา้เมืองกระมงั 

เม่ือเล้ียวซา้ยเขา้มาแลว้ สองขา้งทางก็ยงัเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่เหมือนเดิม เรายงัเดินอยูต่ามชนบทของอินเดีย 
เดินตรงมาก็มองเห็นทางขา้งหนา้ท่ีดูจะร่มเยน็ข้ึนมาบา้งเพราะตามสองขา้งทางมีตน้ไมข้นาดสูงใหญ่ให้ร่มเงาตาม
ถนนไดม้าก 

เดินมาเจอววัตวัหน่ึงกาํลงันอนขา้งทาง เขา้ไปดูใกล้ๆ  มนักาํลงัจะตายแลว้นอนหายใจหร่ีลงไปทุกที จึงได้
พิจารณาความตายอีกคร้ัง เวลาเดินกนัไปรถบรรทุกวิ่งสวนไปมาก็ตอ้งระวงัให้มาก อุบติัเหตุสามารถเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา ถา้เรามีกรรมกต็อ้งยอมรับและวา่กนัไป นึกถึงความตายทุกยา่งกา้วอยา่งท่ีพระพทุธเจา้และหลวงพ่อท่าน
สอนอยูบ่่อยๆ ดีท่ีสุด 

มาถึงช่วงหน่ึงเราเดินผ่านทุ่งใหญ่แห่งหน่ึง มองไปทางขวามือก็เห็นสถานท่ีขายนํ้ าผึ้งสดเพราะมีรังผึ้งอยู่
มากมาย หลวงพอ่จึงใหค้นลงไปซ้ือนํ้าผึ้งไวม้าถวายพระเอาไวฉ้นัตอนเยน็ได ้สามารถแกโ้รคหวดัและอ่อนเพลียได ้

เราเดินผา่นตน้ยคูาลิปขนาดใหญ่ตลอดสองขา้งทาง ชาวบา้นเขากาํลงัตดัเหลือแต่ตอกมี็ มาถึงทางขา้งหนา้ท่ี
รถติดกนัยาว พวกเราเดินกนัจึงไม่มีปัญหาอะไรสามารถเดินซอกแซกไปมาได ้แลว้กม็าพบสาเหตุท่ีทาํใหร้ถติดกคื็อ 
ชาวบา้นเขาลม้ไมย้คูาแลว้ลาํตน้ดนัมาขวางพาดถนน พี่แกจึงช่วยกนัเล่ือยไมเ้สียตรงกลางถนนซะเลย รถติดก็ติดไป
ไม่เป็นไร ถา้เป็นเมืองไทย สงสยังานน้ีมีเฮ แต่น่ีแหละอินเดีย 
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เดินกนัมาไดอี้กหลายกิโลเมตร เราก็ยงัช่วยกนัหาแหล่งนํ้ าให้หลวงพ่อสรงนํ้ า มาถึงทางขา้งหน้ามีแม่นํ้ า
สายใหญ่ซ่ึงอาจจะไดไ้ปสรงนํ้ ากนัท่ีริมแม่นํ้ าก็ได ้เม่ือเดินมาถึงปรากฏว่าคงไปสรงนํ้ ากนัไม่ไดเ้พราะนํ้ าขุ่น ไม่
สะอาด จึงพากนัเดินไปบนสะพานท่ีมีขนาดกวา้งและยาวไปไกลสุดตา ขา้งบนนั้นลมเยน็สบาย มองเห็นวิวทิวทศัน์
ธรรมชาติสวยงาม แต่ยงัสงสยัวา่ฝ่ังท่ีเราเดินมามีตน้ไมม้ากมาย แต่ฝ่ังตรงขา้มริมแม่นํ้ าดูแหง้แลง้ ทั้งยงัมีคนหมู่มาก
ตามริมฝ่ังตรงขา้ม คงจะมีกิจกรรมอะไรกนัแน่ เด๋ียวคงจะรู้กนั 

มาเจอเด็กอินเดียบนสะพานจึงถามเขาแลว้ก็ทราบว่า แม่นํ้ าสายน้ีเป็นแม่นํ้ าสายสาํคญัท่ีสุดของคนอินเดีย
คือ แม่นํ้ าคงคานั่นเอง เดินมากลางสะพานมองเห็นเรือ ขา้งล่างมีดา้มธงลอยอยู่ น่าสงสัยว่าเป็นธงของพวกเรา
หรือไม่ แลว้มนัลงไปอยูใ่นนํ้าไดอ้ยา่งไร? 

เม่ือกาํลงัจะมาถึงฝ่ังตรงขา้ม ทุกคนก็ตอ้งมองลงมาเป็นจุดเดียวกนัเพราะส่ิงท่ีเราเห็นนั้น หาชมไดย้ากซ่ึงก็
คือ ศพนานาศพท่ีกาํลงัจะมาลอยลงแม่นํ้าคงคาตามพิธีกรรมของชาวฮินดู ยิง่เดินเขา้มาใกล้ๆ  มองจากสะพานลงมาก็
เห็นศพชดัเจนข้ึน มีศพหน่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีคงจะตายไม่นาน ญาติของเขากาํลงัช่วยกนัเช็ดศพเพื่อเตรียมทาํพิธีลอยลง
นํ้า ถดัไปกมี็อีกศพถูกหุม้ดว้ยผา้ไวแ้ลว้ถดัไปกมี็อีกศพและอีกศพ อะไรจะขนาดนั้น 

อีกฝ่ังของถนน พวกเราบางคนเห็นแลว้ก็เรียกให้ขา้มมาดูเพราะริมฝ่ังในแม่นํ้ ามีศพท่ีลอยลงนํ้ ามาแลว้มา
เกยต้ืนท่ีริมฝ่ังอีกหลายศพ มีทั้งศพกาํลงัเน่าพุพองก็มี ศพแห้งแลว้เหลือแต่กระดูกก็มี บางศพยงัสดๆ ก็มีสุนัขมา
แทะเลม็กมี็ ใครท่ีไม่เคยเห็นหรือรู้จกัอินเดียกค็งจะสะอิดสะเอียนอยูเ่หมือนกนั แต่สาํหรับผูท่ี้มาอินเดียแลว้หรือคน
ท่ีชอบธรรมะแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีแหละท่ีเรียกไดว้่า ดอกไมข้องพระพุทธเจา้ ซ่ึงก็คืออสุภกรรมฐานนัน่เอง เราและผูฟั้ง
ผูอ่้านและทุกคนสุดทา้ยก็ตอ้งตายกนัทั้งส้ิน ส่ิงไม่สวยไม่งามในร่างกายของคนเราก็มีมากมาย คนเรามาหลงกนัท่ี
เน้ือหนงับางๆ ขาวๆ ท่ีหุ้มห่อกนัภายนอกเท่านั้นเอง แต่ลองชาํแหละลงไปทีละนิด เราก็จะพบว่าร่างกายน้ีไม่ไดมี้
อะไรสวยงามเลย ใครท่ีฝึกพิจารณากรรมฐานบทน้ีบ่อยๆ ก็จะสามารถชาํระกิเลสไดเ้ร็ว โดยเฉพาะตวัราคะ ตามท่ี
พอ่แม่ครูบาอาจารยห์ลวงตามหาบวัท่านมกัจะสอนกรรมฐานบทน้ีเป็นพื้นฐานอยูเ่สมอ 

หลวงพ่อท่านเห็นศพแลว้ท่านก็ให้ความรู้ว่า “ถ้าเป็นศพของหญิงพรหมจรรย์หรือนักบวชเขาจะนาํศพไป
ถ่วงนํา้ ถ้าเป็นคนท่ัวไปเขาจะเอาไปลอยนํา้”  

คนฮินดูน่ีไม่มีใครสามารถไปเปล่ียนแปลงเขาไดเ้พราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสอนกนัมา
นานว่า ผูท่ี้ตายไปแลว้ ถา้เอาศพไปลอยลงแม่นํ้ าคงคา วิญญาณนั้นก็จะไดไ้ปอยูก่บัพระเจา้ของเขาตลอดไป ซ่ึงใน
ฐานะท่ีเราเป็นชาวพุทธก็ไม่ว่าอะไร แต่ความเป็นจริงของสัจธรรมแลว้ คนท่ีตายไปแลว้ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใด
ศาสนาใดก็จะไปตามกรรมของแต่ละคน ทาํดีให้ทานก็ไปเกิดเป็นเทวดา ทาํชัว่ผิดศีลก็ไปเกิดยงัอบายภูมิ พระเจา้
องคไ์หนก็ช่วยไม่ไดเ้พราะเป็นกฎของธรรมชาติ ไม่ใช่ของศาสนาหรือมีผูใ้ดกาํหนดทางไปขา้งหนา้ของเราได ้ผู ้
กาํหนดเสน้ทางขางหนา้กคื็อ กรรมของเราเอง  

เม่ือลงสะพานกนัมาแลว้ เสียงวิจารณ์เร่ืองลอยศพลงแม่นํ้ าก็ยงัไม่จางเท่าไร ต่างก็พูดกนัต่อไปตามเร่ือง 
บริเวณหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมืองบากะระมวัอีก 12 กม. ก็มีชาวพุทธกลุ่มหน่ึงดกัรถมาจอดขา้งหนา้ มีอุบาสก
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หลายคนและมีพระภิกษุชาวอินเดียรูปหน่ึง ท่านลงมานมสัการหลวงพอ่สนองแลว้ถามซ่ึงกนัและกนั ท่านบอกว่ามา
จากเมืองลคัเนาวก์าํลงัจะไปเดลี จากนั้นจึงนมสัการลากนั 

ถดัไปท่ีทุ่งนาสีเขียว เราก็มองเห็นกลุ่มสัตวป่์าท่ีหลวงพ่อเรียกว่า นิลกาหรือเลียงผาบา้นเรานัน่เอง ขนาด
มองท่ีไกลๆ มนัยงัดูตวัใหญ่มากเลย ถา้เขา้ไปใกลค้งจะตวัใหญ่มาก พวกมนักาํลงัเดินเล่นหรืออาจจะกาํลงัหาอาหาร
กนัอยา่งอิสระ ไม่มีใครทาํร้ายมนัเพราะท่ีน่ีคือ อินเดีย 

เดินกนัเร่ือยมา แต่ก็ยงัไม่เจอท่ีเหมาะให้หลวงพ่อสรงนํ้ าเลย บางท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าดูจะไกลเกินไป บางท่ีบ่อ
โยกนํ้ากอ็ยูใ่กลบ้า้นคนมากเกินไป บางท่ีเป็นท่ีส่วนตวัของชาวบา้น ช่วงน้ีบ่ายลงมากแลว้หลวงพ่อจึงใหช่้วยกนัหา
สถานท่ีสรงนํ้ าและหาท่ีพกัเหน่ือยดว้ยเพราะ บ่ายวันนีต้ั้งแต่เดินมาจากท่ีทานอาหารกันแล้วกย็ังไม่ได้หยุดพักกัน
เลย เดินต่อเน่ืองติดกันมา 4-5 ช่ัวโมงแล้ว หลายคนคงเม่ือยและปวดขากนับา้งแลว้ 

จนแลว้จนรอดก็ยงัไม่เจอท่ีสรงนํ้ าเสียที จนมองเห็นบ่อนํ้ าขนาดใหญ่อยูไ่กลๆ คงจะดีแต่เม่ือมองไปยงัอีก
ฝ่ังก็จบแลว้ของการเดินทางวนัน้ีเพราะหลวงพ่อช้ีให้ดูว่านัน่ จีวรของพระเราตากกนัเต็มไปหมด ซ่ึงก็คือเรามาถึง
สถานท่ีพกัแลว้นัน่เอง หลวงพอ่จึงบอกวา่พรุ่งน้ีเราค่อยหาท่ีสรงนํ้ากนัใหม่ 

ที่พักของวันน้ีเป็นสถานที่โล่ง มีกําแพงกั้นด้านหน้า ต้ังอยู่บริเวณก่อนถึงเมืองบันการ์เมา เป็นพื้นท่ีท่ีมี
กาํแพงลอ้มเท่านั้น ตั้งอยู่ติดกบัป๊ัมนํ้ ามนัท่ีฝ่ังตรงขา้มมีสระนํ้ าขนาดใหญ่ แต่ไม่มีใครลงไปในนํ้ าเลย คงจะไม่
เหมาะท่ีจะใชอ้าบกนั จึงสรุปว่าวนัน้ีเราเดินกนัไดร้ะยะทางมากกว่า 30 กิโลเมตร ซ่ึงคงจะมาทางบายพาสเขา้
เมืองลคัเนาวอี์กไม่ก่ีกิโลเมตรเท่านั้น คงจะใชเ้วลาเพียง 2-3 วนัก็น่าจะไปถึงเป้าหมาย เร็วกว่าท่ีคิดไวม้ากเลยทีเดียว 
สาธุและนมสัเต.. 

วันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 25 ของการเดินธรรมยาตรา เรายงัอยูท่ี่เขตอาํเภออุนนาวอยูห่่างจาก
เมืองลคัเนาวไ์ปราว 80 กว่ากิโลเมตร เชา้วนัน้ีหลวงพ่อพดูถึงอาการเจบ็ไขไ้ดป่้วยและการดูแลรักษาร่างกายกนัอีก
คร้ัง ซ่ึงตอนน้ีมีผูป่้วยเพิ่มมากข้ึน ท่านบอกว่า “เรามาเดินกันน่ีเร่ืองการไม่ป่วยไข้คงจะเล่ียงยากเพราะเราอยู่ใน
สภาพอากาศท่ีหนาวเยน็และมีฝุ่ นละอองมาก” 

ท่านบอกว่า “คร้ังท่ีแล้วใครมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองปอดเร่ืองการไอกช่็วยไม่ได้มากเท่าไร แต่มาคร้ังนีเ้อายา
ตานโจนมาเร่ืองเก่ียวกับปอดและการไอกส็ามารถรักษาให้หายได้ คนท่ีไอมากแสดงว่าปอดชื้น ให้ทานยาตานโจน
ละลายกับนํา้ร้อนชงให้เข้ากันก่อนแล้วจึงค่อยทาน ตามด้วยยาสารพัดขมและฟ้าทะลายโจน ถ้าเป็นมากกค็ร้ังละสิบ
เมด็ ท่ีสาํคัญคือต้องทาํให้ร่างกายอบอุ่นเข้าไว้จึงจะดีท่ีสุด โดยตามธรรมดาพระอินเดียท่านจะไม่ป่วยกันแม้ว่าท่าน
จะไม่กางเตน็ท์นอนกต็าม” 

จบแลว้หลวงพ่ออ่านเพลงท่ีท่านแต่งเม่ือคืนให้ฟังช่ือเพลง แก้วขมิ้น เน้ือหาเพลงเร่ิมตน้เก่ียวกับการ
บิณฑบาตและจบท่ีเร่ืองของคาํพูด ท่ีมาของเพลงเป็นมาอย่างไรไม่ทราบได ้แต่ทุกเพลงท่ีท่านแต่งจะตอ้งมีเหตุมี
ท่ีมาก่อน ท่านจึงจะมีแนวทางเขียนเป็นเพลงออกมา สาเหตุท่ีท่านแต่งเพลงธรรมะมากข้ึนเพราะท่านบอกว่าคนรุ่น
ใหม่สมยัน้ีตอ้งใชเ้พลงสอนเป็นธรรมะแลว้ มาเทศน์แบบสมยัก่อนเขาไม่สนใจฟังกนัเท่าไรแลว้ 
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ท่านบอกว่าเพลงน้ียงัแต่งไม่จบ ตอ้งเขียนเพ่ิมเติมอีก ต่อมาหลวงพ่อก็ยอ้นถามกลบัไปท่ีในเน้ือหาของ
เพลงกบัทุกคนว่า “ปากอะไรดีท่ีสุด” มีคนตอบถูกว่า “ปากกา” หลวงพ่อจึงอธิบายว่า “กเ็พราะปากกาใช้เซ็นช่ือได้
เงินเป็นล้านกมี็ จะเขียนเร่ืองอะไรให้สร้างสรรค์เด่นดังกม็าจากปากกาเหมือนกัน” 

ต่อมามีชาวบา้นผูห้ญิงคนหน่ึงนาํอาหารมาถวายหลวงพ่อหน่ึงถุง ขา้งในมีทั้งขา้วสาร ผกัและผลไม ้หลวง
พอ่ใหจ้ดช่ือหญิงคนนั้นเธอช่ือวา่ นางบาซันเต้ เป็นครอบครัวชาวศากยะ แสดงวา่แกเป็นชาวพทุธ สาธุดว้ย 

เม่ือทาํวตัรสวดมนตก์นัแลว้ คณะธรรมยาตราเร่ิมออกเดินเวลา 8.30 น. เล้ียวซา้ยไปตามถนนเส้นทางเม่ือ
วานท่ีเดินมา มีตน้ไมใ้หญ่ทั้งสองขา้งทางเป็นท่ีน่าเดินอย่างยิ่ง มาเจอกองอุจจาระววัป้ันเป็นเนินสูง ชาวบา้นเขา
ตกแต่งไดดู้เขา้ท่าดี หลวงพ่อจึงให้ถ่ายภาพเอาไว ้แลว้ก็ให้พระอาจารยอ์ารักษแ์ละท่านโชคเขา้ไปถ่ายร่วมกบักอง
มูลววั หลวงพอ่บอกวา่เหมาะสมกนัดี ทาํเอาท่านอารักษย์ิม้หนา้แหยไปเลย 

เราเดินผา่นแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ แลว้หลวงพ่อก็เอาเพลงช่ือ นํา้ผึง้หยดเดียว ข้ึนมาอ่านให้ฟัง เพลงน้ีมีท่ีมา
จากนํ้าผึ้งจริงๆ แต่ไม่ใช่หยดเดียวเป็นนํ้าผึ้งทั้งป๊ีบ เพราะเม่ือวานโยมของเราซ้ือนํ้ าผึ้งมาแลว้ทราบว่ามีปัญหาเร่ืองน้ี
กนั จึงทาํใหห้ลวงพอ่เขียนเพลงน้ีข้ึนมา  

หลวงพอ่พดูถึงด๊อกเตอร์หนุ่มชาวอินเดียคนหน่ึงท่ีตามร่วมดินกบัเรามาไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมา ด๊อกเตอร์คนน้ีเขา้
มากราบเรียนหลวงพ่อว่า อยากจะให้หลวงพ่อคุยกับคุณมายาวตีผู้ ว่าการรัฐเพ่ือจะของบประมาณมาสร้างโรงเรียน 
โรงพยาบาลเป็นต้น หลวงพ่อจึงถามกลบัไปว่า แล้วคุณรู้จักมายาวตีด้วยหรือ เขาบอกว่าไม่รู้จกัแต่อยากจะใหห้ลวง
พอ่ช่วยพดูให ้หลวงพอ่จึงบอกเขาไปวา่ ท่านกย็งัไม่ได้สนิมสนมคุ้นเคยกับคุณมายาวตี รวมท้ังตัวคุณเองด้วย เพ่ิงจะ
รู้จักกันแล้วจะไปขอนู่นขอน่ีทาํไมกัน เรามนัแค่คนเลก็ๆ อย่างคุณมายาวตีเขาคนใหญ่คนโต ดอ็กเตอร์หนุ่มคนนั้นก็
เลยถอยไปหน่ึงยก แต่วนัน้ีกย็งันัง่รถติดตามหลวงพอ่มาอยู ่แนะ! ไม่เดินเสียอีกดว้ยพอ่คุณ มาทาํไมกนัแบบน้ี 

เรามาเจอป้ายบอกใหเ้ล้ียวโคง้ไปทางซา้ยก็จะไปเมืองลคัเนาวอี์ก 88 กม. ฮะระดอย 67 กม.และ บะเรล่ีอีก 
204 กม. จากนั้นเดินกนัมาถึงแม่นํ้ าแห่งหน่ึง มองเห็นชาวบา้นกาํลงัซกัผา้อยูริ่มแม่นํ้ า เม่ือเดินมาถึงกลางสะพานก็
หยดุดูเขาซกัผา้กนั เป็นการซกัผา้แบบอินเดียท่ีเอาผา้มาตีกบัพื้นหิน ตอ้งขยนัและอดทนหน่อย ผา้จึงจะสะอาด ถา้
คนไทยเราจะเอามือขยี้ผา้ทาํไม่เหมือนกบัคนอินเดีย บางอยา่งวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องเรากต่็างกบัเขา 

เดินมาถึงทางแยกแห่งหน่ึง ตามท่ีป้ายบอกทางเม่ือสกัครู่เราตอ้งเดินโคง้ต่อไปทางซา้ยตามถนนเส้นเดิม แต่
เรามาพบป้ายกระดาษของผูส้าํรวจเส้นทางของเรา มีลูกศรช้ีให้เล้ียวไปทางขวา เราจึงเดินไปทางนั้น พบไร่ผกัและ
แนวตน้กญัชามากมาย 

จากนั้นเราเดินเขา้สู่ชุมชนเมืองบนัการ์เมา มีผูค้นและร้านคา้มากมาย ท่ีน่ีมีทั้งชาวมุสลิมและฮินดูอยูป่ะปน
กนั พระด็อกเตอร์อินเดียท่ีเดินร่วมมากบัเราท่านบอกว่าท่ีน่ีมีชาวพุทธนอ้ยและทางตรงไปขา้งหนา้อีกประมาณ 15 
กม. เรากจ็ะไปถึงสถานท่ีท่ีพระพทุธเจา้ทรงทรมานอาฬวกยกัษ ์ซ่ึงอยูใ่นตอนท่ีสองของบทสวดพาหุงมหากานัน่เอง 
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เดินเล้ียวไปเล้ียวมาในเมืองแลว้ ก่อนออกจากชุมชนน้ีก็มีผูช้ายคนหน่ึงเขา้มานมสัการหลวงพ่อแลว้แสดง
ตนว่าแกเป็นชาวพุทธ โดยแกเอารูปภาพแบค็กราวน์ในโทรศพัทมื์อถือให้หลวงพ่อดูมีรูปพระพุทธเจา้อยู ่แสดงว่า
ชาวพทุธมีอยูท่ ัว่ไปในอินเดียแต่เขาไม่กลา้แสดงตนกนัเท่านั้น 

เม่ือเดินออกนอกเมืองนั้นมาแลว้ เราก็เขา้สู่เส้นทางธรรมชาติอีกท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนไมน้านาชนิด ท่ีพบ
มากก็เป็นสวนมะม่วง บริเวณทางเขา้หมู่บา้นหลายแห่งจะมีป้ายเขียนว่า อัมเบด็ก้าร์ คราม อยู่เกือบทุกแห่ง ทีแรก
เขา้ใจว่าเป็นบา้นชาวพุทธทั้งหมด เม่ือพระอินเดียท่านอธิบายแลว้จึงเขา้ใจว่า หมู่บา้นเหล่านั้นเป็นหมู่บา้นท่ีพฒันา
มาจากแนวความคิดของดร.อมัเบด็กา้ร์ ส่วนมากเป็นคนจนโดยไม่เลือกว่าศาสนาใดเพราะดร.อมัเบด็กา้ร์เนน้ลงไป
ช่วยคนจนในสงัคม ซ่ึงตวัท่านเองกม็าจากคนวรรณะศูทรท่ีถูกกดข่ีทางสงัคมจากเร่ืองวรรณะน่ีเอง 

เดินมากนัถึงท่ีพกัทานอาหารขา้งทางแห่งหน่ึง สามารถพกัไดท้ั้งสองฟากของถนน แต่ทางฝ่ังขวามีป่าไม้
ใหญ่ให้ร่มเงาไดม้าก เม่ือไดเ้วลาจึงเร่ิมลงมือพิจารณาอาหารแลว้ก็ต่างคนต่างทานอาหารตามอธัยาศยั ทานอาหาร
กนัเสร็จแลว้ หลวงพ่อก็มาพกัใตต้น้มะม่วง ตอนน้ีมีชาวบา้นพวกเด็กเลก็เด็กโตเขา้มายนืมุงดูหลวงพ่อกนัมาก พระ
ท่านกบ็อกใหพ้วกเขานัง่ลงบา้งไล่ใหไ้ปบา้งเพราะหลวงพ่อจะของีบพกัหน่ึง แต่เด็กพวกนั้นก็ไม่ไป จนพระอินเดีย
ท่านเขา้มาพูดอะไรไม่ทราบ เห็นไดท้นัทีว่าเด็กพวกนั้นท่าทางเปล่ียนไปจากดูท่ีไม่เคารพกลายเป็นนอบนอ้มมาก
ข้ึน แลว้พวกเขาก็ค่อยๆ สลายตวัไปทีละคน พระของเรานัง่มองหนา้กนัแลว้ก็อดสงสัยไม่ไดว้่า พระอินเดียท่านไป
พดูอะไรกบัเดก็พวกนั้น จึงมีท่าทีเปล่ียนเป็นคนละคน  

หลงัจากท่ีหลวงพ่อลืมตาแลว้ เด็กพวกนั้นท่ีมีแต่ชาวมุสลิมก็เขา้มานมสัการหลวงพ่อและนัง่ฟังพนมมือ
อยา่งนอบนอ้ม อนัน้ีตอ้งยกเครดิตใหพ้ระอินเดียรูปนั้น อยา่งท่ีหลวงพ่อเคยสอนไวแ้ลว้ว่า มาอินเดียก่ีร้อยคร้ังเราก็
ยงัไม่เขา้ใจคนอินเดียได ้ตอ้งคนอินเดียให้เขาคุยกนัเองเผยแผ่กนัเองจึงจะไดผ้ลท่ีสุด ต่อให้เก่งภาษาฮินดีมากแค่
ไหนกเ็ขา้ไม่ถึงใจของพวกเขาเพราะน่ีคืออินเดีย ยาก...เกินกวา่ท่ีจะเขา้ใจ 

 ทาํวตัรสวดมนต ์แผเ่มตตาแลว้จึงออกเดินกนัต่อ บ่ายวนัน้ีผูส้าํรวจทางบอกว่าเราจะเดินกนัเพียง 15 กม. 
เท่านั้น จึงเดินกนัสบายๆ แต่อากาศก็ร้อนข้ึนบา้ง ตามสองขา้งทางท่ีเดินกนัไปก็เป็นร่มไมบ้า้ง ผา่นทุ่งไร่ทุ่งนาบา้ง
สลบักนัไปตลอดทาง 

 จนมาถึงเหมืองทาํอิฐเป็นแนวยาว หลวงพ่อท่านก็หยิบเศษอิฐท่ีเขาอบเสียท้ิงแลว้ข้ึนมาดู พบว่ามีแร่เหล็ก
ละลายปนอยูใ่นอิฐเหล่านั้น แสดงว่าอิฐอินเดียน่ีแขง็แกร่งทนทานมากเพราะมีแร่เหลก็ผสมอยู ่หลวงพ่อช้ีให้ดูยอด
ปล่องอบอิฐท่ีมีสามแฉกว่า บา้นเราก็ทาํปลายสายล่อฟ้าเป็นสามแฉกเลียนแบบอินเดีย ท่ียอดปล่องควนัอบอิฐน้ี ถา้
เป็นพระจนัทร์เส้ียวแสดงวา่เป็นของชาวมุสลิม แต่ถา้เป็นสามง่ามหรือตรีสูญกเ็ป็นของชาวฮินดูนัน่เอง 

 เดินกนัเร่ือยมากช่็วยกนัหาแหล่งนํ้าใหห้ลวงพอ่สรงนํ้าดว้ย จนมาถึงชุมชน ตะกิยา่ เจาราฮ่า เราก็มาพบป้าย
บอกทางไปลคัเนาวอี์ก 72 กม. ชุมชนน้ีส่วนมากเป็นชาวมุสลิมเพราะดูจากการแต่งกายของคุณผูช้ายท่ีสวมหมวกถกั
ครอบศีรษะแบบชายมุสลิมทัว่ไป พวกเขาออกมาดูแลว้ก็ยิม้และโบกมือทกัทายกบัเรา หลายคนก็สงสัยว่าเรามาจาก



 92

ไหนแลว้จะเดินไปไหนกนั แต่ก็คงจะพดูกนัไม่รู้เร่ือง แต่ถา้เราทกัพวกเขาว่า สลามมาเลกุม แลว้เขาจะตอบว่า มาเล
กมุสลาม ดว้ยความเป็นกนัเองมากข้ึน 

 ออกจากชุมชนนั้นมาแลว้ก็มาเจอหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมือง มิยากจั อีก 16 กม. จนมาขา้มลาํนํ้ าแห่ง
หน่ึง ต่างหยดุมองลงไปท่ีนํ้ าว่าสามารถลงไปอาบกนัไดห้รือไม่ ในลาํนํ้ านั้นดูใสและต้ืนมากจนมองเห็นพื้นท่ีเป็น
ทราย ขืนลงไปในนํ้ามีหวงัจมลงไปคร่ึงแขง้แน่เลย จึงเดินผา่นไปดีกวา่ 

 เดินมาก่ีแห่งก็ไม่สามารถหาสถานท่ีสรงนํ้ าไดเ้สียที บ่ายน้ีเหมือนเม่ือวานท่ีเดินต่อเน่ืองยาวมาโดยไม่ได้
หยดุพกัสกัคร้ังเลย ในท่ีสุดก็มาถึงสถานท่ีพกัของวนัน้ีจนไดร้าวบ่าย 5 โมงเยน็กนัเท่านั้น ตะวนัยงัทอแสงจา้อยูเ่ลย 
ท่ีพกัน้ีเป็น โรงเรียนแห่งหน่ึงทีก่าํลงัก่อสร้างอยู่และยังไม่มีป้ายช่ือ อยู่ใกล้เขตมิยากนัจ์ แต่พอจะทราบสถานท่ีว่าอยู่
ตรงหลกักิโลเมตรท่ี 66 ของทางไปเมืองมิยากนัจ ์อีก 10 กม. ขา้งๆ โรงเรียนมีซอยเขา้ไปยงัชุมชนช่ือบีซี อีก 8.5 กม. 

 เม่ือเขา้มาขา้งในโรงเรียนแลว้พบว่าอาคารแค่หลงัเดียว รอบดา้นเป็นทุ่งโล่งทั้งหมดแต่มีกาํแพงลอ้ม คณะ
ของเราส่วนมากจึงพกัท่ีกลางสนามของโรงเรียน มีชาวบา้นท่ีเห็นพวกเราตอนเดินมาตามมากราบนมสัการและ
สนทนากบัหลวงพอ่มากมาย ซ่ึงช่วงหวัคํ่าไดย้นิเสียงเปิดเพลงท่ีหลวงพอ่แต่ง ไดย้นิแต่เสียงคุณนิจแจ๋วๆ วนัน้ีจึงขอ
ลาเพียงเท่าน้ีดีกวา่ นมสัเต 

วันที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 26 ของการเดินธรรมยาตรา ขณะน้ีเรายงัอยูใ่นเขตอาํเภออุนนาว ช่วง
เช้าหลวงพ่อบอกกับทุกคนว่า ท่านอู๊ดหรือพระอาจารยพ์รจรัญ เจ้าของเสียงผูส้อนเดินจงกรมท่ีลานธรรมวดั
สงัฆทาน ท่านมาเล่าใหห้ลวงพอ่ฟังวา่ อาการเก่ียวกบัปอดดีข้ึนมากเลย ไอนอ้ยลงแลว้เพราะท่านฉนัยาตานโจนของ
หลวงพอ่วนัละส่ีคร้ัง  

ต่อมามีชาวบา้นท่ีเป็นชาวพุทธมากราบนมสัการหลวงพ่อกนัมากมายแลว้หลวงพ่อก็ประกาศข่าวบุญว่ามีผู ้
เดินธรรมยาตราในคณะคนหน่ึงร่วมทาํบุญครบรอบวนัเสียชีวิตใหก้บัคุณแม่ละมา้ยและคุณพ่อวีร์ นวลสนิทจาํนวน 
4,000 บาท โยมคนนั้นขอใหห้ลวงพอ่ช่วยแผเ่มตตาอุทิศบุญกศุลใหด้ว้ย สาธุ 

จากนั้นหลวงพ่ออ่านเพลงช่ือ แก้วมณี ท่ีท่านแต่งต่อจากเม่ือวานให้ทุกคนฟัง แลว้หลวงพ่อก็เร่ิมสอน
ธรรมะในเชิงปรมตัธรรมมีใจความว่า “ความจริงพวกเรากมี็กันแค่กายเดียวจิตเดียว โลกนีม้นัสมมติขึน้มากันท้ังส้ิน 
ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย ลูกเรา สามีภรรยาเรา วัดของเรา กไ็ม่ใช่ของเรากันท้ังน้ัน ลาภยศสรรเสริญเป็นของอาศัย
ช่ัวครู่ช่ัวยามกันเท่าน้ัน พระท่านไม่ห่วงอะไรกันมากแบบชาวบ้านท่ีมีห่วงกันมาก จึงทุกข์มาก เรามาเดินธรรม
ยาตรานี ้กม็าตัดมาละความห่วงเหล่านีก้ัน...” 

ทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้ ชาวพทุธท่ีมาเขาขอถ่ายรูปร่วมกบัพวกเราหนา้บริเวณโรงเรียนท่ีพกั แลว้เร่ิมออกเดิน
กนัต่อตามถนนเสน้ทางเม่ือวาน จุดมุ่งหมายยงัเมืองลคัเนาวแ์ต่วนัน้ียงัคงไปไม่ถึง ตามสองขา้งทางก็ยงัเป็นทุ่งไร่นา
เขียวขจีตลอดทาง บางช่วงเดินเขา้ชุมชนท่ีส่วนมากเป็นชาวมุสลิม มีฮินดูบา้งแลว้กอ็อกมาสู่ชนบทสลบักนัไปมา 
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มาถึงชุมชนหน่ึงก็มาพบกลุ่มชาวพุทธท่ีหายไปนานหลายวนัแลว้เพราะทางเดินท่ีเราเดินกนัช่วงหลงัมีแต่
ชาวมุสลิมเป็นส่วนมาก วนัน้ีก็ถือว่าโชคดีท่ีเจอชาวพุทธอีกคร้ัง เม่ือเดินมาถึงก็มีคณะชาวพุทธท่ีเขายืนรอตอ้นรับ
กนัมาก โดยเฉพาะเดก็เลก็เดก็นอ้ย 

ผูน้าํของชาวพทุธท่ีน่ีเป็นหญิงคนหน่ึง รูปร่างทว้มสวมชุดแดง เขา้มานมสัการและทกัทายกบัหลวงพ่อเป็น
คนแรก จากนั้นเหล่าเดก็นอ้ยกต็ามเขา้มาถวายดอกไม ้หลวงพอ่หยดุทกัทายและถ่ายภาพร่วมกบัชาวพุทธท่ีน่ีแลว้จึง
ขอตวัเดินต่อไป ไดแ้ต่ฝากความดีใจและประทบัใจใหก้บัคนขา้งหลงัท่ียนืยิม้ยนืมองกนัสุดสายตา  

ต่อมาเดินผา่นบึงขนาดใหญ่แลว้เราก็มาถึงชุมชนแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือว่า มิยากนัจ ์เป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่กว่า
ชุมชนท่ีเราเดินผา่นมากนั มาถึงส่ีแยกแห่งหน่ึงบอกทางไปเมืองปริยรัอีก 28 กม. ซะฟีปุระอีก 15 กม. และบิฒุรอีก 
33 กม.  

เราเดินผา่นกลุ่มวยัรุ่นกลุ่มหน่ึงบริเวณหนา้สถานท่ีอะไรซกัอยา่ง ซ่ึงหลวงพ่อบอกใหถ่้ายภาพเอาไวเ้พราะ
ท่ีนัน่เป็นโรงเรียนของเด็กโต แต่ดูจากขา้งนอกมองไม่ออกเลย บา้นคนกบัโรงเรียนไม่ต่างกนัเลย มาจนมาถึงประตู
เมืองโบราณขนาดใหญ่ท่ีตอ้งทาํให้การจราจรติดขดัก็เพราะบริเวณประตูทางเขา้ออกนั้นกาํลงัซ่อมแซมถนน แต่
พวกเราเดินจึงเล่ียงทางถนนแลว้เขา้มาทางประตูคนเดิน 

ประตูเมืองโบราณของชุมชนมิยากนัจน้ี์ ทาํดว้ยอิฐแดงรูปลกัษณ์โครงสร้างตามแบบมุสลิม ซ่ึงน่าจะสร้าง
มานานแลว้เพราะดูเก่าและมีหญา้ข้ึนเตม็ไป แลว้มาเจอคณะนกัเรียนตวันอ้ยโรงเรียนหน่ึงโบกมือทกัทายใหก้บัพวก
เรากนัมากมาย 

เดินกนัไปชมวิวรอบขา้งกนัไปจนมาถึงท่ีพกัทานอาหาร ทางซา้ยเป็นแนวตน้ไมติ้ดกบับึงนํ้ าขนาดใหญ่ แต่
แม่ครัวมาจดัอาหารทางฝ่ังขวาเป็นสถานท่ีหรือศูนยอ์ะไรซกัอยา่งช่ือ ซามดุายิกะ สวาวถยะ ยงัอยูใ่นเขตชุมชนมิยา
กนัจ ์อาํเภอกนันาว 

หลวงพ่อและพระคุณเจา้บางกลุ่มมานัง่บริเวณหนา้อาคารสาํนกังานของท่ีน่ี มีชาวบา้นต่างมายืนดูพวกเรา
กนัเพราะสงสยัและไม่เคยเจอกนั เม่ือไดเ้วลาแลว้จึงเร่ิมพิจารณาอาหารแต่หลวงพ่อรอใหพ้ระท่านมาพร้อมกนัก่อน
เพราะวนัน้ีมีเจา้ภาพถวายอาหารคือ คุณธูปทิพย์ พรหมดี ทาํบุญเน่ืองในวนัครบรอบวนัเสียชีวิตของคุณพ่อ ผูห้น่ึงท่ี
คณะธรรมยาตราคร้ังท่ีแลว้รู้จกักนัทุกคนคือลงุขวัญ พรหมดี ชาวนราธิวาสท่ีเสียชีวิตลงในวยัอาย ุ80 ปี สองพ่อลูกคู่
น้ีหลวงพ่อก็ยงัพูดถึงอยูห่ลายคร้ัง ซ่ึงลุงขวญัเป็นคนท่ีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากและเป็นคนท่ีมีความอดทน
สูง ขอแสดงความอาลยัแด่การจากไปของลุงขวญั พรหมดี อีกคร้ัง 

หลวงพอ่นาํใหพ้รแลว้ลงมือฉนัอาหาร เสร็จแลว้ท่านกน็ัง่พกัอยูค่รู่ใหญ่ จนคณะส่วนใหญ่มาพร้อมกนัแลว้
ก็จึงทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้ออกเดิน บ่ายน้ีเราเดินกนัเพียง 13 กม. ออกจากท่ีทานอาหารมาแลว้มาเจอหลกักิโลเมตร
บอกทางไปลคัเนาวอี์ก 55 กม.และเมืองโมฮนัอีก 20 กม. ขา้มมาเดินทางฝ่ังซา้ยของถนนมาพบคูนํ้ า มองไปไกลๆ 
เห็นนกกระเรียนหวัแดงสามตวั แลว้หลวงพอ่กช้ี็ลงไปดูกบในคูนํ้าท่ีหาเจอไดไ้ม่ง่ายนกัท่ีอินเดีย  คร้ังน้ีมาเจอเจา้กบ
เป็นคร้ังแรก 
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เดินมาถึงขา้งทางแห่งหน่ึง หลวงพ่อก็หยดุชมและให้ถ่ายภาพคนกาํลงัตดัขนให้มา้อยู ่เขาใชก้รรไกรซอย
ขนของมา้ข้ึนไปอย่างชาํนาญ จนส่วนท่ีถูกตดัออกไปแลว้เหลือแต่หนงัเปลือย เจา้มา้มนัก็ไม่ไดส้นใจอะไร แต่ถา้
ไม่ใช่เจา้ของไปทาํแบบน้ี สงสยัโดนมา้ดีดแน่.. 

มาถึงส่ีแยกบอกทางตรงไปลคัเนาวอี์ก 54 กม. เล้ียวซา้ยไปเมืองฮะระดอยอีก 85 กม.เล้ียวขวาไปเมืองอุน
นาวอีก 33 กม. เราจึงเดินตรงต่อมา ช่วงท่ีเราเดินต่อจากน้ีตามขา้งทางส่วนมากเป็นสวนไม ้โดยเฉพาะสวนมะม่วงท่ี
พบเห็นเกือบตลอดทาง พระอินเดียท่านสอนใหพ้ดูคาํว่าสวนมะม่วงหรือแมงโก ้การ์เดน้ว่า อาม บากาด วนัน้ีจึงได้
ภาษาฮินดีอีกหน่ึงคาํ 

หลวงพ่อขอตวัเขา้ห้องนํ้ าธรรมชาติขา้งทางแลว้ก็ออกเดินกนัต่อ มาเจออนุสาวรียมี์รูปป้ันคนอยู่ในศาลา 
บนยอดมีธงท่ีไม่เคยพบเห็นในอินเดียมาเลยคือ ธงสีแดงรูปเคียวเก่ียวขา้วและคอ้นกรรมกร ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
ลทัธิคอมมิวนิสต์ ซ่ึงตามประวติัของอินเดียท่ีทราบกันมาว่าในอินเดียหากลุ่มคอมมิวนิสต์แทบจะไม่เจอเลย 
ส่วนมากหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยก็มีลทัธิคอมมิวนิสต์แทรกซึมอยู่ไปทัว่ จึง
สอบถามหลวงพอ่ ท่านบอกวา่ ประเทศอินเดียเขากตัญญ ูคอมมิวนิสต์เข้าถึงยากมาก.. 

เราเดินกนัเร่ือยมาจนมาถึงชุมชนหน่ึง ก็มาพบกลุ่มคนขนาดใหญ่ บริเวณขา้งทางมีตลาดขายของมากมาย 
แต่ท่ีทาํใหทุ้กคนรู้สึกเบิกบานข้ึนอีกคร้ังกเ็พราะเรามาเจอกลุ่มชาวพทุธจาํนวนมาก พระอินเดียท่านบอกวา่ท่ีน่ีมีชาว
พุทธถึง 80 เปอร์เซ็นตเ์ลยทีเดียว น่าดีใจมากท่ีมีชาวพุทธอาศยัอยูไ่ปทัว่ประเทศอินเดียเลย ไปไหนก็เจอชาวพุทธ 
สาธุ 

ท่ีชุมชนเมืองน้ีช่ือ อคับรัปูร์ อาํเภออุนนาว รัฐอุตตรประเทศ ผูน้ําได้นิมนต์หลวงพ่อให้มานั่งบริเวณ
สถานท่ีรับรองและนาํกะลมัจายมาเล้ียงพวกเรา แลว้ก็มีชาวพุทธเขา้มากราบนมสัการถวายดอกไมห้ลวงพ่อกนั
มากมาย พร้อมกบันาํขนมปังสาํหรับถวายวนัพรุ่งน้ีอีกดว้ย เม่ือเหมาะสมแก่เวลา หลวงพ่อจึงอนุโมทนาใหพ้รแลว้
ออกเดินทางต่อ มาเจอชาวบา้นคู่หน่ึงหลวงพอ่ท่านเห็นวา่แปลกดีเพราะคนหน่ึงกาํลงันอน ส่วนอีกคนหน่ึงกาํลงัฉีด
ยาใหท่ี้กน้ เล่นรักษากนัหนา้บา้นเลยนะพอ่คุณ! 

เดินกนัมาจนเขา้สู่ช่วงเยน็ของวนั หลวงพ่อจึงใหช่้วยกนัดูแหล่งนํ้ าเพื่อจะไดส้รงนํ้ าก่อนไปถึงท่ีพกั มาเจอ
โรงเรียนแห่งหน่ึง ไม่มีนกัเรียนเพราะกลบัไปกนัหมดแลว้ หลวงพอ่จึงพาเขา้มาเพราะเห็นมีบ่อโยกนํ้ าอยูท่ี่โรงเรียน
น้ีเป็นโรงเรียนระดบัประถามศึกษามีช่ือวา่ ปราถมิกะ วิทยาลยั เซมร่า มีขนาดพื้นท่ีไม่กวา้งนกั 

พระคุณเจา้ช่วยกนัเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองสรงนํ้ าใหก้บัหลวงพ่อแลว้ก็ช่วยกนัสรงนํ้ าใหค้รูบาอาจารยก์นั 
คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีสองท่ีหลวงพ่อสรงนํ้ าระหว่างกาํลงัเดิน ท่านคงจะเห็นว่าสะดวกดีในเร่ืองของนํ้ าท่ีไม่ตอ้งไปแย่ง
กนัใชต้อนถึงท่ีพกัดว้ย และการสรงนํ้ าช่วงบ่ายก่อนไปถึงท่ีพกัร่างกายก็ไม่เยน็มากเกินไปดว้ย ท่านเคยสอนว่า ไม่
ควรอาบนํ้ าตอนกลางคืนเพราะร่างกายจะเยน็ลงทาํให้ไม่สบายได ้ควรจะอาบนํ้ าตอนเชา้เพราะหลงัจากท่ีอาบนํ้ า
แลว้เม่ือเดินกนัไปเรากจ็ะเจอกบัแสงแดด ทาํใหป้อดและร่างกายไม่ช้ืน อนัน้ีเป็นเกร็ดเลก็เกร็ดนอ้ยท่ีท่านเคยสอน 
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เดินมาอีกราว 1.5 กม.ก็จะมาถึงท่ีพกัของวนัน้ี แต่ก่อนมาถึงท่ีพกั ขา้งทางมีตน้ไมสู้งใหญ่ เรามาเจอฝงูค่าง
จาํนวนมาก พอยนืจอ้งดูพวกมนัก็คงจะตกใจรีบปีนป่ายหนีข้ึนตน้ไมสู้ง หนา้ตามนัคลา้ยลิงแต่ไม่ใช่ลิงนะ ลิงภาษา
ฮินดีวา่ บันดะเรอะ ตอ้งกระดกล้ินดว้ยตามสาํเนียงท่ีพระดร.แขกท่านสอนมา 

ต่อมาเจอสองสามีภรรยาดูกุ๊กก๊ิกเพราะเขาช่วยกนัไถนา คนหน่ึงจบัคนัไถคนหน่ึงดนั ไม่ตอ้งใชค้วายใช้
ความรักแทนควาย ไถไปกเ็ห็นเขายิม้ใหก้นัไป รักมากเป็นทุกขน์ะ.. หลวงพอ่เคยสอนเอาไว ้

ในท่ีสุดเราก็มาถึงท่ีพกับริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 41 ท่ีบอกว่าอีก 1 กม.จะไปถึงเมือง ฮะซะนะกจั ท่ีน้ีเป็น
โรงเรียนของชาวฮินดูน่าจะเป็นของวรรณะกษตัริยเ์พราะต่อทา้ยดว้ยคาํว่าซิงคมี์ช่ือเต็มว่า กุฮ์ ราม ภะโรเซ่ สิงหะ 
มหาวิทยาลยั ต้ังอยู่ในเขตฮะซะนะกจั อําเภอกนันาว 

ขา้งในโรงเรียนพบวา่มีขนาดพื้นท่ีใหญ่ มีอาคารอยูแ่ถบเดียว แต่ก็น่าสงสัยว่าปกติจะมีพวกเราเขา้ไปพกัใน
อาคารกนัเต็มไปหมดทุกคร้ัง แต่มาท่ีน่ีมีแต่กางเต็นทก์นัขา้งนอก เห็นแต่พระท่านตากจีวรกนัเท่านั้น ผิดปกติของ
เหล่าคณะธรรมยาตรา 

หลวงพอ่มาพกักลางสนามโรงเรียน แลว้ท่านแชร์ก็เขา้มากราบเรียนหลวงพ่อว่า เจา้หนา้ท่ีเขาขอใหเ้อาของ
ท่ีตากหรือเกบ็ไวใ้นอาคารออกไปขา้งนอกเพราะเจา้ของโรงเรียนเขาไม่พอใจ เขาอนุญาตใหใ้ชส้ถานท่ีไดแ้ค่สนาม
กลางโรงเรียนเท่านั้น จึงทราบท่ีมาว่าทาํไมวนัน้ีไม่มีใครเขา้ไปพกัในอาคารเลย เอาเถอะขอพกัแค่คืนเดียวก็แลว้กนั 
อยา่ไล่กนัไปตอนน้ีเลยเพราะพวกเราเอาของลงกนัหมดแลว้ 

ในเยน็น้ีเราไดรั้บข่าวร้ายจากท่ีวดัสังฆทานเมืองไทยว่า มีพระคุณเจา้มรณภาพไปรูปหน่ึงช่ือ ท่านสุพจน์ 
ชาคโรหรือท่านต๋อง ท่ีนาํโยมแม่มารักษาท่ีวดัสังฆทาน ท่านเป็นลูกท่ีกตญัญูอย่างสูง ดูแลโยมแม่ท่ีป่วยตลอด 24 
ชัว่โมง ตอนน้ีตวัท่านเองไดม้รณภาพลงไปแลว้ สาเหตุมาจากโรคภายในร่างกายซ่ึงยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่ท่ีทราบคือ
ท่านเป็นพระจากวดัสังฆทานองคท่ี์สองในรอบตน้ปีท่ีผา่นมาท่ีมรณภาพต่อจาก พระอาจารย์มนัส กุสุโม เจา้อาวาส
วดัสวนป่า จ.ชลบุรี ซ่ึงมรณภาพไปไม่นานก่อนท่ีจะมาเดินธรรมยาตรากนั ทาํใหไ้ดร้ะลึกถึงมรณานุสติอีกคร้ัง ตาม
ทางเจอคนตาย สตัวต์ายกไ็ดพ้ิจารณากรรมฐานบทน้ีเร่ือยไป 

กรรมฐานบทน้ีพระพทุธเจา้ทรงเคยตรัสกบัพระอานนท ์พุทธอุปัฏฐากว่า “อานนท์! เธอนึกถึงความตายวัน
ละก่ีคร้ัง” พระอานนทต์รัสตอบวา่ “ข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละ 7 คร้ังพระพุทธเจ้าข้า” พระพุทธองคท์รงตรัส
วา่ “อานนท์ เธอยงัประมาทอยู่ เราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจ...” 

แล้วคณุผู้ฟังผู้อ่านล่ะ คณุนึกถงึความตายวันละกีค่ร้ัง...? เอวงัและนมสัเต 

วันที ่13 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที ่27 ของการเดินธรรมยาตรา เม่ือคืนไดย้นิเคร่ืองป่ันไฟเดินเคร่ืองทั้งคืน
แสดงว่าเม่ือคืนไม่ค่อยจะปลอดภยัจึงตอ้งเปิดไฟทั้งคืนเพื่อทาํใหว้่าดูเหมือนพวกเราไม่ไดน้อนหลบักนัทุกคน ซ่ึงก็
ไม่มีเหตุการณ์ผดิปกติแต่อยา่งใด 
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เชา้วนัน้ีเม่ือพร้อมกนัแลว้จึงมารวมกนัท่ีพกัของหลวงพอ่สนองเช่นเคย หลวงพอ่เร่ิมตน้ดว้ยการอ่านเพลงท่ี
ท่านแต่งใหม่ใหฟั้ง จากนั้นหลวงพ่อเล่านิทานใหฟั้งเร่ืองมีอยูว่่า “พระคุณเจ้าองค์หน่ึงตอนเป็นพระดูเรียบร้อยสงบ
เสง่ียมสมกับเป็นสมณสารูปดี ต่อมาท่านมีกรรมจึงต้องสึกออกไปมีครอบครัวแล้วกมี็ลูกหน่ึงคน อยู่ไปอยู่มากมี็
ปัญหาทะเลาะกัน ด่ากัน ท้ังๆ ท่ีตอนเป็นพระเรียบร้อยมาก แต่สึกออกไปกลายเป็นคนละคน” 

หลวงพ่อบอกว่า “เพราะธาตุแท้ของคนท่ียังมีกิเลส ยังรักโลภโกรธหลงกันอยู่ ผู้ ท่ีสมหวังท่ีจริงกคื็อ คนท่ี
ไม่แต่งงาน คนท่ีคิดว่าตนเองสมหวังจากการได้แต่งงาน แต่พออยู่กันไปแล้วส่วนมากกม็ักจะมีปัญหากัน ทะเลาะ
กันเพราะต่างคนต่างเอาอารมณ์มาใช้กัน พวกเรามาเดินกันน่ี มาฝึกตัวเราเอง มาเดินให้เห็นอะไร...? เห็นขีข้อง
ตัวเอง ขีโ้กรธ ขีเ้กียจ สารพัดจะขี.้.”  

จากนั้นหลวงพอ่บอกเร่ืองตลกเม่ือคืนใหฟั้งวา่ “ไม่รู้เม่ือคืนใครมาถ่ายไว้ใกล้เตน็ท์หน่ึงกอง เพราะเม่ือวาน
ไม่มีแต่เช้ามาเห็นอุจจาระหน่ึงกอง คงจะหาท่ีถ่ายไม่ทันแล้ว เราต้องรีบเกบ็เพราะไม่อย่างน้ันเจ้าของโรงเรียนเขาจะ
ต่อว่าเราได้ว่ามาขีก้ลางโรงเรียนของเขา ใครจะเป็นคนเกบ็..? ถ้าไม่มีอาตมาจะเกบ็เอง” 

คุณลักษณ์ผู้ รักสุนัข คร้ังน้ีทาํหน้าท่ีผูช่้วยแม่ครัว อาสาเก็บกองอุจจาระให้หลวงพ่อ หลวงพ่อบอกว่า 
“ขอบใจและดีมาก เกบ็เงินเกบ็ทองเข้าตัวเองไปแล้วนะ” สาธุกบัคุณลกัษณ์ดว้ย 

หลวงพ่อบอกว่า “ตอนท่ีมหาอาตมคานธีนาํคนอินเดียพิชิตคนอังกฤษก็เพราะวิธีการให้คนอินเดียถ่าย
อุจจาระไปท่ัวเมือง โดยเฉพาะบริเวณหน้ากองทัพและสถานทูตของอังกฤษ คนอังกฤษถือว่าตนเป็นชาติผู้ดีเก่าหรือ
จะใหม่อย่างไรกต็าม กไ็ม่สามารถรับการกระทาํแบบนีไ้ด้ จึงถอนทัพกลบับ้านดีกว่า สู้คนอินเดียไม่ไหว น่ีแหละวิธี
ท่ีคนอินเดียเอาชนะคนอังกฤษ ใครจะมายึดอินเดียต้องคิดหนักเพราะคนอินเดียเขาฉลาด ไม่ธรรมดานะ” 

ต่อมาหลวงพอ่บอกว่า “เม่ือคืนมีปัญหาเร่ืองท่ีพักเพราะลกูน้องของเขาให้พักแต่เจ้าของไม่เตม็ใจให้พัก แต่
อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเขามีบุญคุณท่ีให้ท่ีอยู่ ท่ีพักกับพวกเรา” แลว้หลวงพ่อท่านก็อ่านเพลงท่ีท่านแต่งให้ฟังว่า 
“บุญคุณต้องทดแทน.. แค้นต้องชาํระ... ชําระใจเราให้ขาวสะอาด...” แลว้ท่านก็ว่าต่อเร่ือยไป แต่งเม่ือวนัท่ี 13 
กมุภาพนัธ์ 2554 เวลา 8.54 น. 

ท่านสอนธรรมะต่อไปว่า “เราต้องฝึกละความพยาบาท อย่างท่ีพระเทวทัตตามพยาบาทพระพุทธเจ้ามาทุก
ภพทุกชาติ คนท่ีฉลาดคือ คนท่ีรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง คิดอะไรกรู้็ทัน โลภโกรธหลงกรู้็ทัน ไม่ใช่ปล่อยความคิด
ให้เพลินไปตามอารมณ์เร่ือยไป ให้มีสติกลบัมาท่ีปัจจุบัน หรือถ้ามนัคิดอีก กก็าํหนดคิดหนอๆ หรือภาวนาพทุโธไป
ให้เห็นใบหน้าของตัวเองแล้วกน็อนหลบัไป” 

“เราต้องช่วยตัวเราเอง ฝึกทาํจิตให้ว่างบ้าง ปล่อยวาง อย่าเกบ็อารมณ์มาคิดตอนจะนอน มัวแต่คิดถึงเร่ือง
ทุกข์อย่างเดียว แต่ไม่เห็นตัวปัญญา” 

หลวงพ่อวนกลบัมาท่ีเร่ืองอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยว่า “ไข้หวัดของอินเดียกเ็หมือนของไทยแต่เชื้อไวรัสของ
อินเดียจะทนและอยู่นานกว่า ถ้ารับเชื้อเข้ามาแล้วมนัจะลงลึกเข้าไปถึงขัว้ปอด จึงทาํให้หายยาก” แลว้หลวงพ่อก็นาํ
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ทาํวตัรสวดมนต ์ก่อนออกเดินหลวงพอ่เดินเกบ็ขยะเหมือนทุกคร้ังท่ีผา่นมาเพ่ือใหเ้จา้ของโรงเรียนน้ีเขาไม่กลา้ดูถูก
คนไทย แสดงใหเ้ขาเห็นวา่เราไปนอนไปพกัท่ีไหนกส็ะอาดไปหมด สาธุ 

ออกจากโรงเรียนท่ีพกัมาแลว้เล้ียวขวาไปตามถนนต่อไป เหลือระยะทางราว 40 กม.ก็จะไปถึงเมืองลคัเนาว์
แลว้ มาเจอพระอินเดียกลุ่มหน่ึงท่ีเดินมากบัพวกเรา องคท่ี์พรรษามากท่ีสุด 9 พรรษาแต่ใบหนา้ของท่านท่าทางอายุ
จะมากแลว้ มาตอนน้ีขาของท่านมีปัญหาเสียแลว้ เดินไม่ค่อยไหวแลว้ น่ีขนาดเจา้ของประเทศยงัเดินเป๋เลย แสดงว่า
พี่ไทยเราน่ีแขง็แกร่งกนัจริง 

เดินผ่านชุมนหน่ึงออกมาแลว้ก็มาเจอทางแยก พวกเราเล้ียวตามโคง้หักศอกไปทางซา้ยก็มาพบแม่นํ้ าสาย
หน่ึง ท่ีสะพานถนนทางขา้มทาํเป็นป้อมปราการเลก็ๆ เหมือนกบัแนวกาํแพงเมือง จากนั้นเราเดินเขา้มาสู่เมืองโมฮนั 
ช่ือกบ็อกแลว้วา่ท่ีน่ีเป็นชุมชนของชาวมุสลิม แต่กมี็ชาวฮินดูอาศยัอยูด่ว้ยเช่นกนั มาถึงสามแยกในเมืองอีกแห่งหน่ึง 
ตรงกลางทาํเป็นวงเวียนเลก็ๆ เราจึงเดินวนไปทางขวาตามป้ายท่ีผูส้าํรวจทางแปะไวใ้ห้แลว้ ตรงกลางวงเวียนตอน
นั้นมีชายคนหน่ึง หนาวสีขาวยาวรุงรัง แกยืนตะโกนแหกปากอะไรไม่ทราบ คงจะตะโกนตอ้นรับพวกเรากระมงั
หนอ..? 

มาเจอหลกักิโลเมตรบอกทางไปลคัเนาวอี์ก 35 กม. ซ่ึงในช่วงเชา้น้ีมีการแจง้มาวา่เราจะเดินกนัประมาณ 12 
กม. และเชา้น้ีเราออกเดินกนัชา้มาก ดงันั้นช่วงต่อไปเป็นรายการสับขาเดินใส่เกียร์เดินหนา้กนัอย่างเต็มท่ี เดินมา
นานเท่าไรไม่รู้ รู้แต่วา่ขาของเรากาํลงัจะพนักนัไปมา  

สุดทา้ยก็มาถึงท่ีพกัทานอาหาร ซ่ึงหลายคนสงสัยกนัว่าทาํไมมาถึงเร็วเกินคาด นัน่ก็เพราะผูส้าํรวจทางยน่
ระยะทางลงมาเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งรีบเดินกนัมากแต่เล่นเอาหอบไปหลายแฮกเลย ในขบวนของหลวงพ่อท่ีร่วมเดินจํ้า
กนัมาอยา่งเร็วมาก กมี็ แม่ชีนก เจา้หนา้ท่ี SBBTV ผูห้ญิงคนเดียวท่ีเดินตามทนัพระคุณเจา้ ซ่ึงคนท่ีเหลือไม่รู้หายกนั
ไปไหนหมด สงสยัเดินจงกรมกนัอยู.่.? 

ท่ีพกัทานอาหารของวนัน้ีเป็นสวนมะม่วงขนาดใหญ่ ดูร่มร่ืนดี แต่พื้นดินไม่ค่อยเรียบและเป็นดินทรายเสีย
ส่วนมาก หลายคนจึงพกัแต่ขา้งๆ ท่ีเป็นพื้นหญา้กนั ท่ีสาํคญัคือวนัน้ีเรานัง่พกัอยูใ่กลรั้งผึ้ง จึงทาํให้คุณผึ้งทั้งหลาย
ตอ้นรับพวกเราดว้ยการโปรยอุจจาระสีเหลืองหยดลงมาเป็นจุดเลก็ตามท่ีนัง่กนัทัว่บริเวณนั้น 

ทุกอย่างพร้อมแลว้จึงเร่ิมพิจารณาอาหาร หลวงพ่อตกัอาหารแลว้ท่านก็มาเขียนเพลงของท่านต่อแลว้ก็
อนุญาตให้พระฉันอาหารกนัไปก่อนได ้เสร็จเร่ืองอาหารแลว้ก็มีชาวบา้นน่าจะเป็นชาวพุทธกลุ่มหน่ึงเขา้มากราบ
นมสัการหลวงพ่อพร้อมกบันาํปัจจยัจาํนวน 1,000 กว่ารูปีพร้อมอาหารมาถวายกบัหลวงพ่อ แลว้หลวงพ่อก็ให้พร
แก่เจา้ภาพชาวอินเดียเหล่านั้น 

บ่ายน้ีเราจะเดินกนัอีก 15 กม. หลวงพ่อจึงนาํทาํวตัรแลว้ออกเดินทางเลย ช่วงบ่ายอากาศร้อนข้ึนไม่หนาว
เหมือนตอนท่ีเดินมาช่วงแรกแลว้ เดินกนัมาพกัใหญ่เราก็มาเขา้เขตชุมชนเมืองช่ือมหาราชกจั เป็นชุมชนท่ีใหญ่
พอสมควร ส่วนมากเป็นชาวมุสลิมเพราะมีมสัยดิหลายแห่ง แต่กมี็โบสถข์องฮินดูอยูเ่หมือนกนั 



 98

บางคร้ังเราจะดูว่าโบสถไ์หนเป็นของชาวมุสลิมหรือฮินดูแลว้ นอกจากดูท่ีปลายยอดท่ีของมุสลิมจะเป็น
พระจนัทร์เส้ียวลอ้มดาว ส่วนของฮินดูจะเป็นสามง่ามของพระศิวะแลว้ หลวงพ่อสอนวิธีให้ดูความแตกต่างของ
สถานท่ีทางศาสนาทั้งสองแห่งน้ีว่า สังเกตง่ายๆ ถา้โบสถไ์หนมีรูปป้ันหรือรูปเทวดา นัน่ก็จะเป็นของฮินดูเพราะ
ชาวมุสลิมเขาจะไม่สร้างรูปเหมือนหรือรูปป้ันของพระเจา้ของเขานัน่เอง 

เขา้มาในเมืองมหาราชกจัมาถึงช่วงหน่ึง เราก็มาถึงประตูเมืองเก่าแห่งหน่ึงท่ีจาํไดว้่าเคยเห็นประตูใหญ่
ศิลปะแบบมุสลิมมาเม่ือวานน้ีเอง หลวงพ่อและหลายคนสันนิษฐานกนัว่า สมยัก่อนเมืองแห่งน้ีคงจะมีขนาดใหญ่
มาก เจา้เมืองคงจะเป็นชาวมุสลิม ซ่ึงกวา่จะเดินทะลุเมืองกห็ลายกิโลเมตร ตอ้งใชเ้วลาเป็นวนั กวา่จะเดินผา่นเมืองน้ี
ไปได ้คนท่ีศึกษาประวติัศาสตร์ของอินเดียน่าจะทราบท่ีมาท่ีไปของเมืองน้ี ซ่ึงช่ือในปัจจุบนัมีทั้งช่ือ โมฮนัและ
มหาราชกจั 

หลวงพ่อมาหยดุถ่ายภาพเด่ียวหนา้ประตูเมืองเก่าบริเวณนั้น จากนั้นพระและญาติโยมก็เขา้มาร่วมถ่ายภาพ
หมู่ร่วมกนั แลว้จึงเดินผ่านประตูเมืองนั้นออกมา เดินผ่านวดัฮินดูมาเจอคุณพราหมณ์ท่านหน่ึงยืนทอดเส้ือยกมือ
สาธุใหก้บัพวกเรา 

ออกจากชุมชนเมืองมาแลว้ก็เขา้สู่เขตทุ่งไร่ทุ่งนาท่ีเขียวขจีอยา่งเช่นเคย เดินมาถึงสะพานป้อมปราการอีก
แห่งอยา่งเดียวกบัตอนท่ีเขา้เมืองนั้นมา ในท่ีสุดเรากม็าพบป้ายสาํคญัเขียนเป็นภาษาฮินดีวา่ ลคัเนาว์ วิกาส เกษตร เม 
อาปกา สวาคะตะ แฮร์  มีความหมายว่า ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เขตพัฒนาของเมืองลัคเนาว์ใหม่ ท่ีดา้นขา้งทั้งสอง
ของป้ายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

จากนั้นเดินตรงต่อไปตามถนนเร่ือยไป ช่วงบ่ายน้ีนึกว่าจะเดินกนัแบบสบายเร่ือยไป แต่หลวงพ่อท่านกลบั
ใส่สปีดเดินเตม็ท่ีเลย ท่านคงจะตอ้งการใหไ้ปถึงท่ีพกัเร็วข้ึนและอีกอยา่งท่ีท่านบอกวา่อยากจะทราบวา่ฝีเทา้การเดิน
ของท่านในสมยัตอนหนุ่มๆ ตกลงไปแลว้หรือยงั..? ยงัครับ...ขอบอกใหทุ้กคนทราบดว้ย จากผูท่ี้เดินร่วมไปในตอน
นั้น 

มาถึงเวลาประมาณบ่าย 4 โมงเยน็ หลวงพ่อก็ใหช่้วยกนัดูสถานท่ีสรงนํ้ า เดินมาจนเห็นเด็กนอ้ยกาํลงัเล่น
นํ้ าท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าเขา้นาแห่งหน่ึง พวกเราจึงเขา้ไปตรงนั้น เจา้เด็กพวกนั้นคงจะกลวัเลยข้ึนจากนํ้ าดีกว่า หลวงพ่อ
สรงนํ้ าเป็นองคแ์รก จากนั้นก็ลูกศิษยท่ี์เดินร่วมกนัมาและท่ีตามหลงัมาอีกหลายองค ์รวมแลว้นับเป็นสิบองคไ์ด ้
จากนั้นเรากม็านัง่พกัใตส้วนมะม่วง คุณโยมของเราจึงซ้ือจายมาถวายพระทีละองค ์สาธุดว้ย 

เม่ือผา้แหง้ลงบา้งแลว้จึงออกเดินกนัต่อ มาถึงช่วงหน่ึงรถมา้ท่ีลากคนและบรรทุกของมา กาํลงัจะแซงพวก
เรา แต่ดนัไปเฉ่ียวกบัรถเก๋งคนัหน่ึง จนเจา้ของเล้ียวรถกลบัมาเอาเร่ืองเจา้ของรถมา้คนันั้น มองเห็นกนัชนขา้งหลงั
ฉีกออกมาและตรงกลางมีรอยแตก เจา้ของรถเก๋งลงมาทาํท่าทางไม่พอใจอยา่มาก แต่ไม่รู้พระดร.อินเดียของเราไป
พดูอยา่งไรจึงทาํใหคู้่กรณีน้ีเลิกรากนัไปได ้เก่งจริงๆ พระองคน้ี์ แต่ท่ีแน่ๆ ผูโ้ดยสารบนรถมา้คนันั้นหายเรียบ เหลือ
แต่เจา้ของยนืถูกต่อวา่คนเดียว ผูโ้ดยสารขอช่ิงไปก่อนดีกวา่ รักกนัมากเลยนะจ๊ะคนอินเดียน่ี.. 
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เราเดินมาถึงชุมชนเมืองช่ือวา่ ฟะเตฮะกจั มาไดไ้ม่นานก็มาถึงท่ีพกัของวนัน้ีท่ีพวกเรากางเตน็ทก์ระจายกนั
ไปทัว่ ทั้งในโรงเรียน รอบโรงเรียนและสระนํ้ าท่ีแหง้ขอดไปแลว้ของวดัฮินดูแห่งหน่ึง โรงเรียนท่ีพกัแห่งน้ีมีช่ือว่า 
ปราถมิกะ วิทยาลยั ฟะเตฮะกจั ภายในโรงเรียนมีพื้นท่ีค่อนขา้งเลก็ไม่สามารถรองรับพวกเราทั้งหมดได ้มีอาคารอยู่
สองหลงัและหอ้งสุขาหน่ึงหลงั 

ช่วงเยน็มีข่าวดีว่า ชาวพุทธท่ีชุมชนฟะเตฮะกจัน้ี มากราบนมสัการและถวายดอกไมก้บัหลวงพ่อสนอง ทั้ง
ยงันิมนตพ์ระให้ไปรับบาตรท่ีเมืองในวนัพรุ่งน้ี หลวงพ่อจึงให้ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า พรุ่งน้ีราว 8.30 น. เม่ือ
เก็บขา้วของแลว้เราจะไปบิณฑบาตกนัในเมือง จากนั้นจะออกเดินต่อไปหาท่ีพกัทานอาหารกนัขา้งหน้าเหมือน
อย่างคร้ังท่ีแลว้ ซ่ึงระยะทางในวนัพรุ่งน้ีเพียง 14 กม.เท่านั้นเราก็จะถึงท่ีหมาย พระเจา้หน้าท่ีท่านยงัแจง้ข่าวดี
เพิ่มเติมใหอี้กวา่ สถานท่ีพกัของวนัพรุ่งน้ีในเมืองลคัเนาว ์เป็นสถานท่ีกวา้งขวางประมาณ 15 เอเคอร์หรือ 30 กว่าไร่ 
เจา้ภาพคือคนสาํคญัของรัฐน้ีคือคุณมายาวตีเป็นผูป้ระสานงานให้ ซ่ึงถา้หลวงพ่อและคณะไปถึงท่ีนัน่แลว้ เธอจะ
ขอให้หลวงพ่อนาํทาํวตัรสวดมนตแ์ละแสดงธรรมให้กบัชาวพุทธทุกวนัจนกว่าเราจะเดินทางต่อไป ในวนัพรุ่งน้ี
คณะธรรมยาตรากจ็ะบรรลุจุดมุ่งหมายสถานท่ีส่ีแลว้อยา่งแน่นอน วนัน้ีขอลาเพียงเท่าน้ี นมสัเต 

วันที่ 14 กมุภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่ 28 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้น้ีมีผูป่้วยสองรายเขา้มาใหห้ลวงพ่อ
สนองดูอาหารแต่เชา้ รายแรกคือหลวงพ่อสามารถ สมาธิโก ซ่ึงหลงัจากท่ีหมอนวดท่ีเทา้ให้แลว้แต่กลายเป็นว่า
ระบมไปทั้งเทา้เลย เวลาเดินท่านจึงตอ้งใชไ้มเ้ทา้ช่วยยนัพื้นแลว้เดินไดอ้ยา่งชา้ๆ มาวนัน้ีหลวงพ่อจึงนิมนตใ์หพ้ระ
อาจารยจ์นัดีช่วยเหยยีบท่ีเทา้ใหต้ามแบบท่ีหลวงพ่อสอน เม่ือเหยยีบลงไปท่ีเทา้แลว้ หลวงพ่อสามารถคงจะเจบ็มาก
ทาํสีหนา้เจบ็ปวดแต่ท่านก็ทนไหว รายท่ีสองคือแม่ชีภิกษุณีเวียดนาม ท่ีโดนรถชนมาหลายวนัก่อน มาวนัน้ีก็เขา้มา
ให้หลวงพ่อช่วยดูอาการท่ีหัวไหล่ให้อีกคร้ัง ทีมพยาบาลช่วยจบัเส้นท่ีหัวไหล่ให้แลว้ ภิกษุณีถึงกบัแสดงความ
เจ็บปวดนํ้ าตาไหลออกมาเลย อนัน้ีเป็นบุคคลตวัอยา่งเร่ืองการเจบ็ไขไ้ดป่้วยในคณะธรรมยาตรา ซ่ึงทุกคนในคณะ
ต่างก็มีอาการโรคภยัไขเ้จ็บแตกต่างกนัออกไป คงไม่มีคนไหนท่ีไม่เป็นอะไรเลย เป็นไปไม่ได ้ดงันั้นทุกคนจึงได้
พิจารณาทุกขใ์นขนัธ์หา้ของตนเอง อยา่งท่ีพระพทุธเจา้ทรงตรัสสอนวา่ ขนัธ์ท้ังห้าเป็นของหนักเน้อ.. 

เม่ือพร้อมกนัแลว้ หลวงพ่อแจง้ว่า “เช้าวันนี้เราจะไปบิณฑบาตกันก่อน แล้วจะเดินต่อไปหาท่ีพักทาน
อาหารกันข้างหน้า ซ่ึงวันนีเ้ราจะเดินเข้าเมืองลัคเนาว์ท่ีเป็นเมืองใหญ่มาก และมีผู้คนคอยต้อนรับพวกเรา จึงขอให้
เดินไปพร้อมกัน” 

เวลาประมาณ 8 โมงกว่า พระคุณเจา้เร่ิมเดินบิณฑบาต โดยเล้ียวไปทางขวายอ้นกลบัไปทางเม่ือวาน
เลก็นอ้ยก็มาถึงชุมชนช่ือ ฟะเตฮะกจั ท่ีน่ีมีชาวพุทธประมาณ 500 คน เดินไปตามถนนก็เร่ิมมีคนใส่บาตรบา้ง พระ
แถวหนา้จะไดอ้าหารมากเป็นพิเศษ ตอ้งถ่ายบาตรอยูบ่่อยคร้ัง 

ผูน้าํพาเราเล้ียวเขา้ซอยทางซา้ยมือเพื่อพาพระคุณเจา้ไปรับบาตรบา้นคนท่ีเขาเตรียมอาหารมาถวาย แต่บาง
บา้นท่ีไม่ไดเ้ตรียมอาหารมาล่วงหนา้ พอเห็นพระเดินบิณฑบาตผา่นหนา้บา้นแลว้ก็รีบเขา้ไปนาํอาหารมาใส่บาตร
กนักมี็อยูห่ลายราย สาธุ 
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อาหารท่ีชาวบา้นใส่บาตรก็หนีไม่พน้ จาปาตีอนัดบัหน่ึง แกงมนั ซบัจี ขนมปังบา้ง ชาวบา้นท่ีเดินผ่านยงั
มองไม่ออกชดัเจนเหมือนบา้นชาวพุทธท่ีเคยไปบิณฑบาตมาว่า บา้นไหนเป็นชาวพุทธ เพราะมีทั้งพุทธและฮินดูท่ี
ใส่บาตรพระกนัทั้งนั้น 

สภาพบา้นเรือนก็เหมือนชุมชนต่างจงัหวดัของอินเดียทัว่ไปคือเป็นบา้นปูนบา้ง บา้นดินบา้ง มีววัควายเตม็
ไปหมด เม่ือออกจากหมู่บา้นแรกมาแลว้ก็ออกมาสู่ถนนใหญ่อีกคร้ังแลว้ก็เดินต่อไปยงัหมู่บา้นอีกแห่งอยู่ทางขวา
ของถนน บา้นท่ีน่ีส่วนมากเป็นบา้นดิน บางหลงัอยา่งกบัถํ้าเลยก็มี ตามทางเดินเลก็และแคบ กาํแพงบา้นคนอยูติ่ด
กบัทางเดิน ซ่ึงกมี็ชาวบา้นใส่บาตรพระเร่ือยไป  

เดินลดัไปมาจนมาถึงชายทุ่งไร่ ทุ่งมสัตาดแห่งหน่ึง ผูน้าํพาพระเขา้ไปรับบาตรท่ีบา้นหลงัหน่ึง มองไปขา้ง
ในบา้นกเ็ห็นรูปพระพทุธเจา้อยูไ่กลๆ ในหอ้ง บา้นน้ีคงจะเป็นชาวพุทธ จากนั้นวนออกมาทางทุ่งไร่อีกคร้ังแลว้เดิน
ไปรับบาตรตามบา้นอีกทางหน่ึง พบรูปป้ันของดร.อมัเบ็ดกา้ร์กลางชุมชน ท่ีน่ีคงจะถูกพฒันาจากนโยบายของดร.
อมัเบด็กา้ร์เช่นกนั 

มีชาวบา้นใส่บาตรอีกหลายราย จนเดินออกมาสู่ถนนใหญ่อีกคร้ังแลว้ยอ้นกลบัไปทางท่ีพกัเม่ือวาน ตาม
ถนนก็มีชาวบา้นดกัใส่บาตรอยูป่ระปราย มีรายหน่ึงเป็นคนขายนมสด ขบัมอเตอร์ไซดผ์า่นมา แกจอดรถเสียกลาง
ถนนแบบนั้นเลย แลว้นาํนมสดจะมาใส่บาตรพระ พระท่านกไ็หวพริบดีเอากระติกนํ้าร้อนรับนมสดแทนบาตร 

เดินต่อไปจนพน้เขตบา้นคน มาถึงโรงเรียนท่ีพกัเม่ือวาน หลวงพอ่ลา้งเทา้แลว้ใส่ถุงเทา้รองเทา้ จากนั้นออก
เดินกนัต่อ ซ่ึงตอนน้ีเวลา 10 โมงกว่าแลว้ พระท่านแจง้มาว่าอีก 4 กม.จึงจะถึงท่ีพกัทานอาหาร เอาอีกแลว้วนัน้ีคง
จะตอ้งเดินเตม็ท่ีอีกแลว้ 

จริงอยา่งว่า พอหลวงพ่อเร่ิมเดินแลว้ ท่านก็เดินใส่เกียร์เตม็ท่ีไม่ร้ังรอ จนมาถึงทางแยกจึงเล้ียวขวาเขา้มาสู่
ถนนใหญ่ส่ีเลนเขา้เมืองลคัเนาว ์ ท่านแชร์ท่านบอกว่าทาํไดอ้ยา่งไร ระยะทาง 4 กม.พวกเราเล่นเดินกนัเพียงคร่ึง
ชัว่โมงเท่านั้น แต่ตอ้งขอบอกวา่หลวงพอ่เดินเร็วมากๆๆ.. 

ท่ีพกัทานอาหารเป็นบริเวณขา้งทางแห่งหน่ึงของถนนใหญ่บริเวณใตต้น้ชมพูหรือตน้หวา้ เม่ือมาถึงต่างก็
หาบาตรเตรียมตกัอาหารกนัทนัทีเพราะเลย 11 โมงมาแลว้ วนัน้ีหาท่ีนัง่กนัอิสระ เสร็จแลว้หลวงพ่อก็ประกาศอีก
รอบว่า “อย่าเพ่ิงเดินกันไปก่อน ให้ไปพร้อมกัน ระยะทางอีกไม่ไกล” เพราะมีคนทาํท่าจะเดินไปก่อนอีกแลว้ ไม่
สนใจวา่หลวงพอ่จะสอนจะพดูอะไร ไม่ทาํวตัรสวดมนตแ์ผเ่มตตาร่วมกบัหมู่คณะกนัเลย ด้ือไม่เลิกจริงๆ คนพวกน้ี 

หลวงพ่อจึงสอนธรรมะต่อ ท่านบอกว่า “การทาํงานส่วนรวมต้องมีความรักความสามัคคีกัน ต้องมีความ
เสียสละ มีนํา้ใจเกือ้กูลซ่ึงกันและกัน” จากนั้นทาํวตัรสวดมนตแ์ผเ่มตตา ก่อนออกเดินหลวงพ่อช้ีใหดู้ตน้ไมท่ี้เรานัง่
พกัเป็นตน้ไมท่ี้สําคญัทางพุทธศาสนาคือ ตน้ชมพูหรือตน้หวา้ แลว้ท่านก็เล่ารายละเอียดให้ฟังอยู่พกัหน่ึงจึงค่อย
ออกเดินกนัต่อไป 

เราออกเดินตามถนนส่ีเลนอีกคร้ัง ตามสองขา้งทางไม่มีทุ่งไร่นาเขียวขจีแลว้ มีแต่บา้นคนและววัควาย
ตลอดทาง คนแถวน้ีป้ันอุจจาระววัควายขายเป็นอาชีพกนัมาก นับเป็นสินคา้โอท็อปของคนแถวน้ี บางบา้นมีววั
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ควายเป็นฝงู บางบา้นตากมูลววัควายตามบริเวณพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่มาก บางบา้นประหยดัเล่นตากข้ีววับนหลงัคาเอา
เสียเลย เขาตากกนัเตม็พรืดไปหมด ท่ีไหนว่างตรงนั้นก็มีแต่ข้ีววัข้ีควาย ไม่รู้ว่ามีบา้นไหนเอาไปตากท่ีหัวนอนบา้ง
หรือเปล่าหนอ..? 

พวกเรายงัเดินตามถนนตดัใหม่เสน้น้ีเร่ือยไป ยงัไม่มีรถวิ่งมากนกั กม้หนา้กม้ตาเดินกนัท่าเดียวจนช่วงหน่ึง
บนถนนกม็องเห็นซากสุนขัหรืออะไรไม่ทราบแบนแนบติดกบัถนนอยา่งกบันาํยางมะตอยมารีดถนนเลย 

เราเดินมาเจอถนนเสน้เดิมท่ีตรงไปลคัเนาว ์จึงเดินตดัเขา้ถนนเสน้เก่ามาเจอวดัฮินดูแห่งหน่ึงรูปทรงแปลกมี
สามยอด ขา้งล่างมีรูปพระเจา้ของชาวฮินดู ช่วงท่ีเราเดินเป็นถนนเขา้เมืองเร่ิมมีฝุ่ นมากข้ึนเพราะตรงนั้นกาํลงัสร้าง
สะพานขา้มทางรถไฟ 

เดินขา้มทางรถไฟแห่งช่วงนั้นมาแลว้ก็มาข้ึนสะพานขา้มทางรถไฟอีกแห่ง บนสะพานมองตรงไปก็เห็น
เมืองลคัเนาว์ท่ีมีส่ิงปลูกสร้างตึกรามบา้นช่องมากมาย ลงจากสะพานมาแลว้ก็มาเจอป้ายบอกทางตรงไปเมือง
รายบะเรล่ีอีก 77 กม. ถา้เล้ียวขวาไปเมืองกานปูร์อีก 80 กม. 

มาถึงทางส่ีแยกขนาดใหญ่ คุณตาํรวจก็ช่วยอาํนวยการจราจรให ้พวกเราเดินตรงต่อไปมาถึงถนนแห่งหน่ึง
ท่ีมีแต่ป้ายโปสเตอร์ภาพคุณมายาวตีตลอดทาง ขา้งซา้ยเป็นชุมชน ขา้งขวาเป็นกาํแพงของสถานท่ีอะไรบางอยา่งท่ี
คงจะมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เพราะเป็นแนวยาวไปตามถนนเสน้น้ี 

ในท่ีสุดกม็าเจอท่านแชร์ยนืโบกธงใหพ้วกเราขา้มถนนมาอีกฟากเพราะเรามาถึงสถานท่ีสาํคญั ซ่ึงตอนแรก
เขาจะใหพ้กัท่ีน่ี แต่คงจะไม่สะดวกเป็นแน่เพราะท่ีน่ีทั้งสวยและสะอาดเหมาะกบัการท่องเท่ียวมากกว่า หนัไปมอง
ป้ายท่ีน่ีมีช่ือวา่ โบดดะ วิหาร ศานติ อุปวัน 

เม่ือขา้มถนนมาแลว้ก็มาถึงประตูทางเขา้ มองเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ส่ีองคห์ันไปทั้งส่ีทิศ พวกเราจึง
เดินเขา้ไปขา้งใน พบว่าสถานท่ีแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยคุณมายาวตีผูว้่าการรัฐอุตตรประเทศ เป็นทั้งวดัและสถานท่ี
สาํคญัทางราชการ ตรงกลางมีพระพุทธรูปองคย์นืทั้งส่ีทิศทาํดว้ยหินอ่อนเด่นอยูใ่จกลางวดั ขา้งหน่ึงเป็นอนุสาวรีย์
รูปป้ันของคุณมายาวตีหนัออกไปทั้งส่ีทิศเช่นกนั อีกขา้งหน่ึงของพระพุทธรูปเป็นอนุสาวรียรู์ปป้ันผูช้ายคนหน่ึงซ่ึง
เป็นอาจารยท่ี์เป็นผูส้อนให้คุณมายาวตีเล่นการเมือง ดา้นขา้งรูปป้ันของอาจารยคุ์ณมายาวตีเป็นวิหารท่ีพกัของ
พระภิกษุ ส่วนอีกฝ่ังขา้งรูปคุณมายาวตีเป็นหอ้งสมุดทางพระพุทธศาสนา วสัดุทั้งหมดรวมทั้งร้ัวกาํแพงทาํดว้ยหิน
ทรายแดงทั้งส้ิน 

หลวงพ่อพาทุกคนข้ึนมาบริเวณรอบพระพุทธรูปองค์ยืนปางประทานพร แล้วนั่งลงบนพื้นท่ีปูด้วย
หินแกรนิต การก่อสร้างของท่ีน่ีทาํไดย้ิง่ใหญ่และประณีตเป็นอยา่งมาก ราคาในการก่อสร้างคงจะมากอยูเ่อาการเลย
ทีเดียว 

ท่ีวดัน้ีมีพระภิกษุอยูห่ลากหลายชาติ ท่ีเห็นก็มีพระอินเดีย พระพม่า เจา้อาวาสท่านบวชได ้8 พรรษามีนาม
ว่า ท่านจันทิมา เป็นพระท่ีคุณมายาวตีศรัทธาจึงนิมนตใ์ห้มาประจาํอยู่ท่ีวดัน้ี ซ่ึงพระทุกรูปในวดัจะไดรั้บการดูแล
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เป็นอยา่งดีภายใตก้ารอุปถมัภจ์ากคุณมายาวตี เวลาท่านจะเดินทางไปไหนไกลๆ ก็ตอ้งเขียนหนงัสือแจง้คุณมายาวตี
ก่อนดว้ย 

ท่านแชร์กราบเรียนหลวงพ่อว่า เรานดัเขาตอน 5 โมงเยน็ แต่ตอนน้ีแค่ 3 โมงกว่าเอง พวกเราจึงมานัง่ฟัง
หลวงพอ่บรรยายความยิง่ใหญ่ทางพระพทุธศาสนาท่ีกาํลงัจะกลบัคืนสู่อินเดียอีกคร้ัง ระหวา่งท่ีรอเจา้อาวาสเดินทาง
มา หลวงพ่อก็บรรยายเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาในอินเดียตามมุมมองของท่านว่า “เราได้มาชมสถานท่ีสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาท่ีสร้างขึน้โดยนักการเมืองชาวพุทธได้มาทาํความสาํเร็จอย่างย่ิงใหญ่โดยผู้หญิงคนหน่ึงท่ีมีบารมี
คนหน่ึง ซ่ึงเป็นตัวแทนของชาวพุทธและของรัฐบาลอินเดีย ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นของสากล มี
พระพทุธรูปปางยืนประทานพรท้ังส่ีทิศ” 

หลวงพ่อช้ีไปท่ีรูปป้ันของนางมายาวตีให้ทุกคนดู จากนั้นคณะพระภิกษุของวดัน้ีเขา้มานมสัการหลวงพ่อ
แลว้หลวงพ่อก็หันมาพิจารณาอาณาเขตของท่ีวดัน้ี ท่านชมว่า “มายาวตีเป็นผู้นาํท่ีเก่งท่ีสามารถเช่ือมคนทุกศาสนา
ให้เข้ากันได้ รัฐอุตตรประเทศนีมี้พืน้ท่ีติดกับประเทศเนปาลและใหญ่กว่าประเทศไทยของเรา มีผู้คนหลายร้อยล้าน
คนท้ังมุสลิม ฮินดูและพุทธ ตอนท่ีท่านมาคร้ังแรกเพียง 70 ล้านคน ส่วนมากเป็นชาวมุสลิมถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 
เม่ือก่อนลคัเนาว์เคยเป็นเมืองหลวงของชาวมสุลิม ท่ีน่ีคนชาวพุทธเข้ากับชาวมสุลิมได้ทาํให้ฐานเสียงสามารถสู้กับ
ชาวฮินดูได้ ชาวมุสลิมจึงช่วยกันเทคะแนนให้มายาวตี ซ่ึงชาวมุสลิมเห็นว่าเธอเป็นผู้นาํท่ีเก่ง สามารถพัฒนา
บ้านเมืองได้” 

หลวงพ่อบอกต่อไปว่า “มายาวตีเป็นชาวพุทธและเป็นคนท่ีเสียสละ ความเป็นชาวพุทธน่ีเขาให้นํา้ใจกัน
อย่างท่ีเราบิณฑบาตเม่ือเช้าท่ีผ่านมา เราเข้าไปถึงครัวของชาวบ้านเขาเลย ถ้าเป็นคนท่ัวไปเขาจะให้เข้าไปไหมล่ะ..” 

“ถ้าพวกเราไม่ได้เดินกันมา กค็งจะไม่ได้เจอชีวิตของคนอินเดียแบบนี ้เป็นชีวิตท่ีเรียบง่าย คนอินเดียเขากิน
ข้าวด้วยมือ วันชาติของอินเดีย คณะรัฐมนตรีและคนอินเดียจะแต่งกายพืน้เมืองแล้วมาร่วมทานอาหารกันท่ีพืน้ เขา
จะเอาจาปาตีใส่ลงในใบตองแล้วกินกับแกงดาน ก่อนและหลังทานอาหารจะมีผู้นาํนํา้มาให้ล้างมือล้างปาก เสร็จ
แล้วกจ็ะการพูดเร่ืองชีวิตของคนอินเดีย ไม่มีการกินเหล้าฉลองแบบวันชาติของประเทศอ่ืน” หลวงพอ่ท่านเล่าใหฟั้ง
เพราะท่านเคยไปร่วมงานมา 

หลวงพ่อบอกว่า “ตอนแรกท่ีมาอินเดียคิดว่าท่ีน่ีคงจะเปล่ียนแปลงยาก มาตอนนีจึ้งรู้ว่าอินเดียเปล่ียนแปลง
ได้แล้ว เจริญขึน้มาก มีความพร้อมท่ีจะเป็นผู้นาํสากลได้ ย่ิงมาเห็นชาวพุทธแบบนี ้แสดงว่าอินเดียเกิดขึน้มาอีกคร้ัง
แล้ว ตามท่ีพระพทุธเจ้าทรงทาํนายว่าเลยปี พ.ศ. 2,000 ผ่านไป พทุธศาสนาจะกลบัมาเจริญอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงปัจจุบันนี้
กก็าํลงัจะเป็นแบบน้ัน” 

จากนั้นหลวงพ่อพูดถึงโครงการในอนาคตว่า “จะสร้างเจดีย์พุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกประดิษฐาน
พระพุทธรูปทองคาํหนักประมาณ 50 กิโลกรัมตรงกลาง ข้างๆ จะแกะสลกัเป็นชีวิตของช้างหรือพุทธประวัติ และ
โครงการสร้างมหาวิทยาลัยตามแนวความคิดของหลวงพ่อ ท่ีจะนาํคุณครูนานาชาติ ต้องไม่ด่ืมเหล้าไม่สูบบุหร่ี ให้
มาสอนเดก็ยากจนท้ังประเทศไทยให้เรียนฟรี โดยช้ันอนุบาลถึงป.6 เรียนให้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กับพุทธ
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ศาสนา พอผ่านช้ันป.6 ไปแล้วให้เรียนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด ถ้าพ่อแม่ของเดก็คนไหนท่ีไม่มีทาํกินกจ็ะช่วยหา
ท่ีดินให้พ่อแม่ของเดก็สามารถทาํกินได้แบบชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 

“แล้วก็โครงการสอนศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพ่ือรักษาคนฟรีและโครงการเรียนส่ือต่างๆ ท้ังวิทย ุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ซ่ึงจบไปแล้วเราสามารถเลีย้งตัวเราเองได้ แต่ไม่ต้องเอายศเอาตาํแหน่ง ทาํเพ่ือช่วยเหลือคน
จนอย่างดร.อัมเบด็ก้าร์หรือมายาวตีน่ี คนไทยเราเป็นคนมีความรู้ บางคนช่วยชาติไม่ได้ ห่วงแต่ครอบครัวญาติพ่ี
น้องของตัวเองก่อนแล้วจึงจะมาช่วยชาติ กเ็จริญไม่ได้ ตอนนีอิ้นเดียเขาก้าวเกินเราไปแล้ว จีนกเ็ลยเราไปแล้ว ไทย
คิดแต่จะส่งลูกเรียนให้รวยเป็นใหญ่เป็นโตเจ้าขุนมูลนายจนลืมคนจนไปหมด แต่ดร.อัมเบ็ดก้าร์น่ีเขาเอาคนจน
ขึน้มาเป็นผู้นาํ เขาขาดแต่พระ ถ้าเขามีพระแบบไทยเราเขาจะไปได้ไกลมากกว่านี ้พวกเราต้องช่วยกัน ต้องเสียสละ
กันเพราะชีวิตนีเ้ราอยู่กันอีกไม่นาน เงินทองตายไปกเ็อาไปไม่ได้ อีกไม่ก่ีสิบปีเรากเ็จบ็กต็ายกันแล้ว”   

แลว้หลวงพ่อก็ “บอกว่าวันนีเ้ราตีเมืองลคัเนาว์แตกแล้ว มาวันแรกหลายคนกค็งคิดกันว่าเราจะเดินกันไหว
หรือเปล่าหนอ เราเดินกันได้ 500 กว่ากิโลเมตรกันแล้ว ถ้าไปถึงสาวัตถีพวกเราจะมีอีกอารมณ์หน่ึง อารมณ์ก่อนมาก็
อีกแบบหน่ึง ตอนเดินกอี็กแบบหน่ึง มาถึงกอี็กแบบหน่ึง เรารู้จักอารมณ์ของตัวเองกันไหม...?” 

สุดทา้ยหลวงพ่อสรุปว่า “เรามาเดินธรรมยาตราเพ่ือให้จิตเรามีพุทโธ มีความว่างมากขึน้ มาให้เห็นทุกข์ 
ทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตาย เราหนีไม่พ้นหรอก เรากต้็องยอมรับว่าเราต้องเจอ ถือว่าพวกเราน่ีเข้มแขง็กันทุกคน
เลย” จบการบรรยายแลว้ พวกเราไดร่้วมกนัพระธมัมจกักปัปวตันสูตรต่อดว้ยเจริญสมาธิภาวนากนั  

ท่านเจา้อาวาสพาหลวงพ่อเดินผา่นนํ้ าพุท่ีสวยงาม ป้ันเป็นรูปหวัชา้งพ่นนํ้ า แลว้เขา้มาชมในวิหารของวดัน้ี 
สร้างแบบสไตลอิ์นเดียผสมศิลปะแบบยโุรป หนา้ทางเขา้เขียนวา่ วิหารา ขา้งบนมีธงพระพุทธศาสนานานาชาติ เม่ือ
เขา้มาในอาคารเป็นห้องรับรองขนาดใหญ่ท่ีดูทนัสมยัและโอ่โถง มีห้องนํ้ าอยา่งดี ตามผนงัห้องมีภาพวาดกิจกรรม
ของคุณมายาวตีมากมายอาทิเช่น ภาพวาดมุมสูงของท่ีแห่งน้ี, โรงเรียนโคตมะ พุทธะ วิศววิทยาลยัและพระพุทธรูป
ท่ีคุณมายาวตีสร้างไวต้ามท่ีต่างๆ มากมาย 

คณะสงฆ์ท่ีน่ีไดน้าํนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าด่ืมมาเล้ียงพวกเรา เม่ือนั่งชมสถานท่ีขา้งในกนัพกัใหญ่แลว้ท่านเจา้
อาวาสและพระภิกษุในวดักเ็ดินถวายดอกกกุลาบสีแดงใหก้บัพวกเราทุกคน เพิ่งจะนึกไดว้า่วนัน้ีวนัวาเลนไทม ์พวก
เราเดินกนัจนลืมวนัลืมปี ไม่ทราบวา่วนัไหนเป็นวนัไหนกนัเลย 

  จากนั้นท่านเจา้อาวาสและคณะก็แจกของท่ีระลึกเป็นหนงัสือกิจกรรมทางพุทธศาสนาของคุณมายาวตีท่ีมี
ทั้งภาษาฮินดีและองักฤษ เม่ือเปิดชมขา้งในกเ็ห็นช่ือเตม็ของเธอวา่ สุศรี มายาวตี มีภาพกิจกรรมต่างๆ ท่ีเธอไปสร้าง
หรือไปร่วมงานมาทั้งอดีตตั้งแต่สาวมาถึงปัจจุบนั ทาํให้รู้สึกกนัไดว้่า คุณมายาวตีเป็นบุคคลสาํคญัคนหน่ึงในการ
ฟ้ืนฟแูละเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของอินเดีย ภายใตน้โยบายของดร.อมัเบด็กา้ร์ 

หลวงพ่อนาํสวดให้พรแก่เจา้ภาพ จากนั้นท่านเจา้อาวาสพาเดินมายงัอีกฝ่ังของสถานท่ีเพื่อพาเขา้ไปชม
ห้องสมุด ขา้งในมีภาพวาดของพระพุทธเจา้ ดร.อมัเบ็ดกา้ร์ อาจารยแ์ละคุณมายาวตี ท่านเจา้อาวาสบอกว่าท่ีน่ีมี
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หนังสือรวมทั้งหมดราว 4,000 เล่ม แลว้ท่านก็ช้ีให้ดูหนังสือพระไตรปิฎกภาษาฮินดีและของสําคญัโบราณคือ
พระไตรปิฎกท่ีเป็นตน้ฉบบัเดิมมาจากมหาวิทยาลยันาลนัทา 

ออกจากหอ้งสมุดแลว้ ท่านเจา้อาวาสพาข้ึนไปขา้งบน จนหลวงพอ่ยงับอกใหทุ้กคนเขา้ไปชมกนัเพราะสวย
มาก ขา้งบนห้องสมุดเป็นห้องพระขนาดใหญ่ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาทาํดว้ยหินอ่อนสีขาวแบบเดียวกบัท่ี
พิพิธภณัฑส์ารนาถประดิษฐานอยู ่ตามผนงัมีภาพพุทธสถานหรือเหตุการณ์ท่ีสาํคญัทางพุทธศาสนาท่ีวาดไดอ้ยา่ง
งดงามมากทั้งองคพ์ระและภาพวาด ใครไม่ไดเ้ขา้ไปชมถือว่าเสียโอกาสท่ีมาเพราะท่ีน่ีปกติแลว้เขาไม่ไดเ้ขา้มากนั
ไดง่้ายเท่าไร  

ฟ้าเร่ิมมืดลงแลว้ หลวงพอ่เขา้หอ้งนํ้าแลว้จึงพากนัออกเดินไปทางประตูดา้นหลงัของวดัเพ่ือไปยงัท่ีพกัของ
วนัน้ี ท่านเจา้อาวาสไดเ้ป็นผูจ้ดัหาสถานท่ีให ้ตามท่ีไดรั้บรายงานมาเม่ือวานว่าท่ีพกัของวนัน้ีมีพื้นท่ีกวา้งขวางมาก
และมีหอ้งนํ้าเพียงพอ 

เราเดินจากวดัของคุณมายาวตีมาถึงท่ีพกัก็ค ํ่าลงแลว้ ระยะทางราว 3 กิโลเมตรจากวดันั้น ก็มาถึงหนา้ประตู
ท่ีพกัท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัอยา่งดี ท่ีน่ีเป็น สนามกฬีาของเมืองลัคเนาว์ มีขนาดใหญ่ มี
ร้ัวรอบขอบชิด ตรงกลางมีอาคารเปิดอยูห่ลงัหน่ึง  

วนัน้ีจึงเป็นอนัว่า คณะธรรมยาตราได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ 4 แล้วคือเมืองลัคเนาว์ ระยะทางท่ีเดินกนัมา
ตั้งแต่เดลีถึงตรงน้ีประมาณ 500 กม.เหลืออีก 170 กม. เราก็จะไปถึงเป้าหมายสุดทา้ยคือเมืองสาวตัถี และใน 2-3 คืน
ต่อจากน้ี เราจะคงพกัอยูท่ี่เมืองลคัเนาวเ์พ่ือทาํความสะอาดบริขาร รวมทั้งมีกิจกรรมร่วมกบัคนท่ีเมืองน้ีดว้ย จึงขอ
จบเร่ืองราวการเดินธรรมยาตราของวนัน้ีเพียงเท่าน้ี นมสัเต 

วันที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 29 ของการเดินธรรมยาตรา เม่ือวานนกัข่าวหนงัสือพิมพต์ามมาจาก
เมืองอกัร่า พวกเขาตามเอาหนงัสือพิมพม์าถวายหลวงพอ่ถึงท่ีเมืองลคัเนาวเ์ลย เป็นหนงัสือพิมพพ์ระพุทธศาสนาช่ือ 
พหุจัน นิวส์ ประจาํวนัท่ี 6-12 กุมภาพนัธ์ 2011 เป็นภาษาฮินดีทั้งหมด กระดาษหนา้ปกและหลงัเขาใชก้ระดาษ
อาร์ตมนัส่ีสีอยา่งดี หนา้ปกลงภาพการบิณฑบาตของคณะธรรมยาตราท่ีเมืองอกัร่าเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม ท่ีผา่นมา 
ขา้งขวาบนของภาพมีภาพเล็กๆ เป็นภาพหลวงพ่อสนองกาํลงัฉันภตัตาหารในบาตร ซ่ึงข่าวและภาพเหล่าน้ีจะ
กระจายไปทัว่เมืองอกัร่า โดยเฉพาะภาพท่ีเขาลงนั้นเป็นขอ้วตัรปฏิบติัของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาท่ีมี
มาตั้งแต่สมยัพุทธกาล ทาํให้ส่ิงท่ีหลวงพ่อท่านนาํพาพวกเราดาํเนินนั้นเป็นการนาํภาพในสมยัพุทธกาลกลบัมาให้
คนอินเดียไดดู้ไดเ้ห็นอีกคร้ัง หลวงพ่อท่านยงับอกอีกว่า นักข่าวหนังสือพิมพแ์ละชาวพุทธท่ีอกัร่าเขาสนใจและ
ศรัทธาพวกเรากนัมาก 

วนัน้ีคณะธรรมยาตราหยุดเดินเพื่อพกัผ่อนและทาํความสะอาดบริขารเคร่ืองใช ้ซ่ึงท่านเจา้อาวาสของวดั
คุณมายาวตีคือ ท่านจนัทิมา ไดติ้ดต่อเร่ืองท่ีพกัและช่วยอาํนวยความสะดวกตลอดการพกัท่ีเมืองลคัเนาวน้ี์ ดงันั้น
สถานท่ีพกัท่ีกวา้งใหญ่และนํ้ าด่ืมนํ้ าใชจึ้งมีครบครันอยา่งสะดวกสบาย ไม่ตอ้งต่อคิวหรือตอ้งรีบไปให้ทนัก่อนนํ้ า
จะหมดเหมือนท่ีพกัท่ีผา่นมา กด็ว้ยความเมตตาของพระรูปน้ี กราบนมสัการขอบพระคุณท่านเจา้อาวาสจนัทิมาดว้ย
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ขอรับ หลวงพ่อประกาศว่าในเช้าน้ีจะมีโยมในเมืองมาใส่บาตรขอให้พระคุณเจา้เตรียมบาตรมารับอาหาร และ
ในช่วงบ่ายท่านเจา้อาวาสจะพาพวกเราไปเท่ียวชมในเมือง ขอใหเ้ตรียมตวักนัไว ้ 

ก่อนบิณฑบาตหลวงพ่อก็เรียกพระและญาติโยมท่ีทาํงานส่วนกลางมาประชุมเพราะท่านตอ้งการจะสอน
และคุยกบัโยมกลุ่มหน่ึงท่ีทาํตวัมีปัญหามาโดยตลอด เพ่ือจะไดเ้คลียร์ใหเ้ขา้ใจกนั ถา้ตกลงว่าถา้ไม่เช่ือกนัท่านก็จะ
ออกค่าตัว๋เคร่ืองบินพร้อมกบัคืนเงินท่ีเขาจ่ายมา ส่งกลบัไปเมืองไทยเลย  

โยมกลุ่มน้ีมีทั้งคนไทยและต่างชาติท่ีตั้งกลุ่มรวมตวักนัข้ึนมา แต่มิไดว้่าคณะของเราห้ามตั้งกลุ่มตั้งก๊ก แต่
กลุ่มน้ีเขามาทาํตวัด้ือและสร้างปัญหาให้กบัหมู่คณะ หลวงพ่อยงับอกว่า เขาทาํเหมือนไม่รู้ตวัเลย พวกเขาไม่ไดท้าํ
ใหห้ลวงพอ่เดือดร้อนท่านเดียว แต่ยงัทาํใหห้มู่คณะลาํบากใจกนัอีกดว้ย 

เร่ืองการมาเดินธรรมยาตราทุกคร้ัง ยอ่มมีปัญหาต่างๆ มากมายตามมาทุกคร้ัง ส่วนมากเป็นเร่ืองของการไม่
เช่ือฟังผูน้าํ อนัน้ีเป็นเร่ืองหลกัมาทุกคร้ัง คร้ังน้ีก็เช่นกนั พระอาจารยอ์ารักษท่ี์บางคร้ังท่านเดินไม่ไหวเพราะเหตุใด
ก็ไม่ทราบได ้ท่านจะข้ึนรถบา้ง เดินบา้ง ท่านจึงไดมี้โอกาสใกลชิ้ดชีวิตเบ้ืองหลงัของคณะ ท่านยอมรับสารภาพกบั
หลวงพ่อสนองว่า “มาเดินธรรมยาตราอินเดียน่ีไม่ธรรมดาเลย คนไม่มีบารมีทาํไม่ได้แน่นอนครับ ผมเห็นปัญหา
เบือ้งหลังแล้วกเ็บ่ือมาก บางคร้ังอยากจะหนีไปไกลเลยครับ..” แลว้ท่านก็สาธยายปัญหาท่ีท่านพบให้หลวงพ่อฟัง
ต่อไป หลวงพ่อนัง่ฟังพระอาจารยท่์านพูดแบบอมยิ้มนิ แลว้ท่านก็พูดเพียงสั้นๆ ว่า “กท่็านปล่อยวางไม่เป็นยังไง
เล่า” เป็นคาํพดูท่ีสั้นแต่คม.. 

ก่อนท่ีโยมกลุ่มนั้นจะมา หลวงพ่อท่านก็เล่าเร่ืองคร้ังท่ีหลวงปู่สังวาลประสบพบกบัปัญหาเร่ืองคนต่างๆ 
นานามานบัคร้ังไม่ถว้นว่า “คร้ังหน่ึงท่ีวัดของหลวงปู่สังวาล จ.สุพรรณบุรี หลวงปู่โดนลูกศิษย์ต่อว่านินทาอยู่ เป็น
ประจาํ หลวงปู่ท่านกท็ราบมาโดยตลอด แต่ท่านไม่พูด ท่านเฉยด้วยความเมตตาและอุเบกขาเร่ือยไป พฤติกรรมของ
ลกูศิษย์กลุ่มน้ันกย็งัไม่เปล่ียนแปลง..” 

“ในท่ีสุดหลวงปู่ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการหลีกหนีออกจากวัดไป วันน้ันก่อนออกจากท่ีวัดหลวงปู่เกบ็
กลดสะพายบาตรแล้วไปบอกพวกเขาว่า อยู่กันให้เป็นสุขสบายนะ... แล้วท่านกจ็ากไป” 

หลวงพ่อเล่าว่า “คืนน้ันหลวงปู่มาหาหลวงพ่อท่ีป่าช้าวัดหนองไผ่พร้อมกับพระ 2-3 รูป มีหลวงพ่อชัยหน่ึง
องค์ ตอนน้ันเรากาํลงัสมาทานเข้าห้องกรรมฐานอยู่ ท่ีน่ัน”  

“หลวงปู่มานอนในกุฏิกับผมท่ีเลก็และแคบมาก ความกว้างยาวเพียงแค่คนนอนได้คนเดียว คืนน้ันหลวงปู่
ท่านนอนแต่ผมน่ังท่ีปลายเท้าของหลวงปู่ แล้วท่านกส็อนท้ังคืน” หลวงพอ่เล่าใหพ้ระฟังแบบนั้น 

“เช้าวันต่อมาหลวงปู่สังวาลกับพระท่ีร่วมเดินมากเ็กบ็กลดสะพายบาตรจากไป มาทราบตอนหลงัว่าหลวงปู่
เดินทางไปอยู่ ท่ีเขาสารพัดดีแล้วต่อมาท่านกส็ร้างวัดท่ีน่ัน เม่ือลกูศิษย์ทราบข่าวกม็านิมนต์หลวงปู่กลบัวัดทุ่งฯ เม่ือ
พวกเขามาถึงท่านกบ็อกว่า มาท่ีน่ี อย่าพูดอะไรนะ...” หลวงพ่อเล่าให้ฟังแบบนั้นและยงับอกว่าน่าจะเอาเร่ืองน้ีมา
เขียนลงหนังสือ จึงขออนุญาตนาํมาถ่ายทอดให้ผูอ่้านผูฟั้งกนั อย่างไรก็ตอ้งขออภยักบักลุ่มลูกศิษยข์องหลวงปู่
สงัวาลกลุ่มนั้นดว้ย 
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หลวงพ่อบอกว่า “การสอนการอบรมของหลวงปู่สังวาล ท่านจะพูดน้อยและส้ัน แต่ลึกซ้ึงมาก หลวงปู่เป็น
พระท่ีฉลาดมีปัญญาสูง พอมีเร่ืองอะไรท่านกส็ามารถท่ีจะสรุปให้ทุกคนเข้าใจได้และไม่ทาํให้ใครเดือดร้อน อุบาย
ท่ีท่านสอนท่านทาํด้วยเหตแุละผลท้ังส้ิน” 

หลวงพ่อยกตวัอย่างต่อไปว่า “เม่ือคร้ังตอนท่ีหลวงปู่มาพักรักษาตัวท่ีวัดสังฆทาน ท่านก็มาพักจริงๆ ไม่
แตะไม่ต้องไม่ส่ังการอะไรใดๆ เลยเพราะไม่ใช่วัดของท่าน เม่ือผมพาคณะสงฆ์ทาํการปวารณาและยกวัดให้หลวงปู่
สังวาลเป็นประธานสงฆ์ท่ีวัดสังฆทานแล้ว หลวงปู่สังวาลจึงเร่ิมส่ังให้คนนาํช้างเข้าไปไว้ในโบสถ์น่ันเอง..” 

หลวงพ่อท่านเล่าท่านสอนให้ฟัง จึงทาํให้พวกเราไดเ้ห็นขอ้วตัร มารยาทอนัเรียบร้อยของหลวงปู่ สังวาลท่ี
เป็นผูท่ี้เกรงใจอย่างมาก ถึงจะเป็นวดัของลูกศิษยแ์ต่ถา้ไม่ใช่วดัของท่าน หลวงปู่ก็ไม่ไปเปล่ียนแปลงหรือสั่งการ
งานใดๆ หลวงพ่อท่านก็ฉลาดเขา้ใจหลวงปู่สังวาล จึงยกวดัให้หลวงปู่เสียเลย ท่านยงับอกให้ฟังอีกว่า “อยากให้
หลวงปู่สังวาลมาอยู่ ท่ีวัดสังฆทานต้ังนานแล้ว ถ้าไปนิมนต์ต่อหน้าท่านคงจาํไม่สาํเร็จ ต้องมีอุบาย..” 

เม่ือโยมกลุ่มนั้นมา หลวงพอ่กเ็ร่ิมสอนและเล่าเร่ืองต่างๆ ใหฟั้งก่อน ท่านยงัไม่ไดพ้ดูถึงปัญหา ซ่ึงโยมกลุ่ม
นั้นก็น่าจะเขา้ใจมาบา้งแลว้ว่าหลวงพ่อเรียกพวกเขามาทาํไม หลวงพ่อเร่ิมตน้ว่า “พวกคุณรู้ไหมว่า ฝร่ังมาอินเดียก่ี
คร้ัง กไ็ม่เคยเอาชนะคนอินเดียได้เลย ตอนท่ียโุรปมีปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจตกตํา่ คนของเขาตกงานกันมาก พวกฝร่ัง
จึงไปเรียนหมอนวดแล้วไปเปิดสปาแข่งกับคนไทยกัน” จากนั้นหลวงพอ่เร่ิมวนกลบัมาท่ีอินเดียวา่.. 

“คนอินเดียเขาไม่อยากให้คนฝร่ังเข้ามาเพราะเด๋ียวจะมีปัญหากับประเทศของเขา เมืองฝร่ังน่ีเขาอยู่กันตัว
ใครตัวมนั คนเอเชียจะไปอยู่ประเทศของเขาต้องพูดภาษาของเขาได้ เขาจึงจะยอมรับ อาตมาไปเท่ียวมาหมดแล้วต้ัง 
30 กว่าปีมาแล้ว”  

หลวงพ่อท่านค่อยๆ สอนว่า “พวกคุณมีแต่ความรู้สูงกันแต่กเ็หมือนเดก็น้อยท่ีคิดว่าตัวเองเก่งแล้ว เอาตัว
รอดได้แล้วตั้งกลุ่มกันเองดีกว่า แต่โลกใบนีม้นักว้างกว่าท่ีพวกคุณยงัไม่รู้อีกมาก” 

ต่อมาหลวงพ่อพูดถึง “สถานท่ีท่ีเราพักและเร่ืองการเมืองของลัคเนาว์ว่าท่ีมีความเจริญย่ิงใหญ่อย่างท่ีพวก
เรามาเห็น น่ันกเ็พราะมาจากโดยคุณมายาวตี ท่ีเธอไม่ได้แต่งงาน จึงทาํงานได้อย่างอิสระ เธอเป็นผู้นาํท่ีช่วยเหลือ
คนตกทุกข์ได้ยาก คนจนท้ังประเทศ ไม่เลือกศาสนาใดๆ แต่เธอใช้ศาสนาพุทธนาํหน้า คนของเขาต้องเรียน
พระไตรปิฎกกันทุกคน พระของเขากมี็ความรู้ มีมารยาททุกองค์” 

“พวกคุณอย่าคิดว่าฝร่ังเขาเก่งกันทุกคนนะ ฝร่ังเกาะรัฐบาลกิน ฝร่ังตกยากก็มีมาก คุณอย่ามองข้ามคน
อินเดียนะ ถ้าทูตคนไหนหรือพระองค์ไหนท่ีมาทาํงาน มาเรียน มาเร่ิมต้นชีวิตท่ีอินเดียแล้วทาํตัวดี กลับไปกจ็ะดี
ตลอด ถ้าคนไหนทาํตัวไม่ดีกลับไปกซ็วยตลอด อย่างนักการเมืองไทยหลายคนท่ีผิดหวังทางการเมือง เขากม็าท่ี
อินเดีย มาบวชพระบ้าง มาไหว้พระบ้าง ไปกราบต้นโพธ์ิท่ีพระพทุธเจ้าทรงตรัสรู้กัน ชีวิตกดี็ขึน้..” 

“อินเดียเป็นดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ เป็นดินแดนของพระพทุธเจ้าและโพธิสัตว์มากมาย คนอินเดียชาวฮินดูเขา
นับถือธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้กัน เขากตัญญูนะ ประเทศอินเดียไม่เหมือนประเทศอ่ืน พระพุทธเจ้าทรงมาประสูติท่ีน่ี
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คือชมพูทวีป ถ้าใครมาดีก็จะดี ใครมาร้าย เร่ิมต้นไม่ดี กจ็ะโชคร้ายไปตลอดชีวิตแล้วจะแพ้ภัยตัวเองกลับไปกัน
หมด”  

แลว้หลวงพ่อก็ใชไ้มน่ิ้มตีอีกว่า “ถ้าเราอยากให้ทุกคนรักเรา เรากต้็องรักทุกคนก่อน พระพุทธเจ้าท่านรัก
และเมตตาทุกคน แม่กรั็กลกูทุกคน ครูบาอาจารย์กรั็กลกูศิษย์ทุกคน คนท่ีมีมารยาทคือ คนท่ีเกรงใจคน ไม่ทาํให้ใคร
เดือดร้อน..” 

หลวงพ่อพูดและอธิบายนานมาก การสอนของหลวงพ่อสอนท่านก็จะมีอุบายเช่นกนัแต่แฝงไวด้ว้ยความ
เมตตา อยา่งกรณีน้ีตน้เร่ืองมาจากโยมแบ่งกลุ่มหาพวกกนัเพราะต่างคนกล็าํบากดว้ยกนัจึงตอ้งหาพวก ซ่ึงเป็นคนท่ีมี
ความรู้การศึกษาดีพูดภาษาเก่งกนัอีกดว้ย แต่เม่ือกลายเป็นพรรคเป็นพวกแลว้เขาก็มาแสดงความเห็นแก่ตวั ต่อว่า
นินทาคนอ่ืน จนเกิดความแตกแยก กลายเป็นปัญหาลามข้ึนมา หลวงพ่อท่านเห็นว่าถา้ขืนปล่อยเลยไปจะหนกัข้ึน
และเป็นภาพท่ีไม่ดีต่อหมู่คณะ ท่านจึงตอ้งเรียกพวกเขามาสอนแบบหนกับา้งเบาบา้งสลบักนัไป บางคร้ังใชค้วามรู้
ประสบการณ์มาสอน บางคร้ังใชธ้รรมะมาสอน บางคร้ังใชค้วามศรัทธาความศกัด์ิสิทธ์ิของพระพุทธเจา้มาอบรม 
ตามจงัหวะตามเร่ืองตามเหตุการณ์ ซ่ึงท่านเองก็ไม่ไดไ้ปถือโทษโกรธเคืองหรือแสดงความไม่พอใจอะไรกบัพวก
เขาเพราะท่านเป็นผูน้าํ ท่านมองทุกคนทั้งพระและโยมเป็นลูกศิษยก์นัทั้งส้ินและปกครองดว้ยความเมตตา ไม่จาํเป็น
จริงๆ ท่านกจ็ะไม่เรียกมาพดูแบบน้ี ใครจะคิดอยา่งไรกบัท่านกเ็ป็นกรรมของคนนั้นไป 

ท่านบอกว่า “อาตมาโง่นะ จบแค่ป.4 เอง พวกคุณมีความรู้มาฟังน่ี เช่ืออาตมาไหมเล่า..? ถ้าไม่เช่ือกันลอง
ไหม คุณลองไปกันเอง 4-5 คน เดินไปกันเองเลย เอาไหม...?” ทุกคนส่ายหนา้เพราะเอาเขา้จริงแลว้ก็รู้ว่าตอ้งเกาะ
หลวงพอ่เกาะหมู่คณะจึงจะไปไดเ้พราะถา้ไปเองกไ็ปไม่รอดอยา่งแน่นอน 

ดงันั้นเร่ืองท่ีนาํมาเขียนน้ีจึงขออนุญาตนาํมาเป็นอุทาหรณ์ เพื่อเป็นการบรรยายเหตุการณ์ทั้งเบ้ืองหนา้และ
เบ้ืองหลงัใหฟั้ง มิไดมี้เจตนาท่ีจะนาํเสนอใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้ด จึงขออนุญาตสงวนนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมและ
ขออภยัผูท่ี้มีปัญหาในกลุ่มนั้นมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

หลวงพอ่ท่านบอกวา่ “มาอินเดียนับคร้ังไม่ถ้วนแล้ว มาต้ัง  30 กว่าปีแล้ว มาอยู่กับขอทานยนัเศรษฐี..” แลว้
ท่านก็เล่าเร่ืองตอนท่ีมาอินเดียเม่ือ 30 กว่าปีท่ีแลว้ตอนหน่ึงให้ฟังว่า ตอนนั้นมากบัพระญ่ีปุ่น พระฝร่ัง ท่านอุดม
และโยมคนหน่ึง ตอ้งข้ึนรถไฟไปโครักปูร์แต่เป็นรถไฟชั้นเลว มีแต่คนจนคนขอทาน พวกเขาเล่นยดึรถไฟทั้งขบวน
แบบว่าเป็นเจา้ของรถไฟเลย ทั้งยงัปิดประตูไม่ยอมให้ใครข้ึนมาอีกดว้ย คณะของหลวงพ่อเร่ิมดูหมดหวงักนัแลว้ 
แต่หลวงพอ่ท่านสูท่้านไม่ถอยท่านบอกพระว่า ผมตวัเลก็ เด๋ียวผมฝากบริขารเอาไวข้า้งล่างก่อนแลว้ผมจะมุดเขา้ไป
ตามช่อง พวกท่านช่วยดนัตวัผมยดัเขา้ไปขา้งในดว้ยนะแลว้ผมจะออ้มมาเปิดประตูให ้

หลวงพ่อเร่ิมดาํเนินการตามท่ีท่านนัดหมายกบัพระไว ้โดยการมุดเขา้ไปท่ีช่องเล็กๆ สําหรับคนตวัเล็ก
เท่านั้นท่ีจะมุดเขา้ไปได ้พวกแขกมนัเห็นมนัก็พยายามจะดนัหลวงพ่อใหไ้ปขา้งนอก ฝ่ายขา้งนอกก็ดนัหลวงพ่อเขา้
ไปจนได ้แลว้หลวงพอ่กม็าเปิดประตูใหทุ้กคนข้ึนไปจนสาํเร็จ 
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เม่ือข้ึนมาแลว้พวกนั้นต่างก็ทาํเฉยอยา่งกบัว่าเหตุการณ์เม่ือสักครู่ไม่ไดเ้กิดอะไรข้ึน หลวงพ่อและคณะมา
นัง่ท่ีพื้นรถไฟ ผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีตอนแรกทาํท่าทางดูรังเกียจ แต่นัง่ไปนัง่มาเขากลบัมาแบ่งท่ีนัง่ใหห้ลวงพ่อดว้ย บน
รถไฟชั้นนั้นหลวงพอ่บอกวา่ พอตกกลางคืนเขาก็นอนกนัเกล่ือนกลาดไปหมด ใครจะเดินไปไหนเหยยีบหวัเหยยีบ
ตวัเขากไ็ม่มาวา่กนั เขาเขา้ใจกนั หลวงพอ่เมตตาเล่าความลาํบากคร้ังนั้นใหฟั้ง 

แลว้หลวงพ่อก็ยกนิทานเร่ืองหน่ึงข้ึนมาสอน เป็นเร่ืองของอาจารยค์นหน่ึงท่ีมีลูกศิษยม์ากมายและกาํลงั
มองอยู่ลูกศิษยว์่าคนไหนพอจะเป็นผูน้าํได ้มีคนหน่ึงเขา้ตาอาจารยว์่าคนน้ีต่อไปจะเป็นผูน้าํได ้ซ่ึงเหล่าลูกศิษยท่ี์
เรียนจบแลว้ก็ตอ้งเดินทางออกไปทีละคน ก่อนท่ีลูกศิษยค์นนั้นจะจากอาจารยไ์ป ท่านจึงไดส้อนวิชาสาํคญัในการ
เอาตวัรอดให้กบัลูกศิษยค์นนั้นว่าวิชา “อ่อนน้อมถ่อมตน” จบแลว้หลวงพ่อก็ให้โยมพวกนั้นกลบัไปเปล่ียนแปลง
ตวัเอง หวงัวา่ส่ิงท่ีหลวงพอ่สอนคงจะทาํใหโ้ยมกลุ่มนั้นเขา้ใจและพฒันาตวัเองไปในทางท่ีดีข้ึนนะ สาธุ 

ต่อมาเป็นช่วงของการบิณฑบาตบริเวณรอบท่ีพกั โดยเจา้ภาพคือ คุณราเจศ เป็นวิศวกรและเป็นโยมของ
ท่านเจา้อาวาสจนัทิมา ไดน้าํอาหารกล่องขา้งในมีจาปาตีและแกงดานอยา่งดีพร้อมกบักลว้ยสองหวี ใส่บาตรทั้งพระ
และญาติโยมทุกคน ขออนุโมทนาสาธุ 

วนัน้ีพระคุณเจา้มานัง่ฉนัอาหารรวมกนัท่ีกลางอาคาร หลวงพ่อนาํสวดใหพ้รแลว้จึงลงมือฉนักนั โดยท่าน
เจา้อาวาสจนัทิมาร่วมฉันอาหารดว้ย ท่านทาํตวัดูเรียบง่ายเป็นกนัเองดี มีนํ้ าใจและนอบนอ้มไม่มีตวัตน  เสร็จแลว้
ต่างคนต่างแยกยา้ยกนัไปทาํความสะอาดเคร่ืองใชส่้วนตวักนัขนานใหญ่ ช่วงบ่ายมีรถมารับบางคนบางท่านไปเท่ียว
ชมในเมือง แต่หลวงพอ่ไม่ไดไ้ปเพราะท่านยงัอยูใ่นสมาทานธุดงคไ์ม่ข้ึนรถอยู ่

บ่ายวนัน้ีทุกคนจึงพกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั จึงทาํให้ดูสดช่ืนแจ่มใสกนัข้ึน และในช่วงคํ่าของวนัน้ีจะมีการ
ทาํวตัรสวดมนตร่์วมกนัอีกดว้ย เวลาประมาณ 6 โมงเยน็ ทุกคนมาร่วมกนัทาํวตัรสวดมนต ์ต่อดว้ยบทธมัมจกัฯ แลว้
เจริญกรรมฐานภาวนา เม่ือไดเ้วลาพอสมควรจึงกรวดนํ้ า แผเ่มตตากราบพระไหวพ้ระกราบหลวงพ่อแลว้ต่างก็แยก
ยา้ยกนักลบัท่ีพกัของตน 

ช่วงหัวคํ่ามีคนมากราบนมสัการและถวายขา้วสารกบัหลวงพ่อ จากนั้นท่านเจา้อาวาสก็พารัฐมนตรีท่าน
หน่ึงมากราบนมสัการและพดูคุยกบัหลวงพ่อ เขาช่ือ Daddu Psasad เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการพฒันาชนบทของรัฐ
อุตตรประเทศ 

ก่อนเขา้นอน คุณออ้ไดป้ระกาศให้ทราบว่า พรุ่งน้ีเชา้หลวงพ่อขอให้ทุกคนมาสวดมนตท์าํวตัรเชา้กนัใน
เวลา 6 โมงเชา้ จึงเป็นอนัว่าวนัน้ีเราไม่ไดเ้ดินทางกนั พรุ่งน้ีก็คงหยุดพกัท่ีน่ีอีกหน่ึงวนั ขอลาทุกท่านเพียงเท่าน้ี 
นมสัเต 

วันที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 30 ของการเดินธรรมยาตรา เม่ือคืนมีสายฝนกระหนํ่าลงมาอยา่งหนกั 
ลมพายแุรงมาก เตน็ทท่ี์พกัถึงกบัปลิวกระจายกนัก็มี ชาํรุดแตกหกักนัไปหลายราย โดยเฉพาะคุณโยมทั้งหลายท่ีอยู่
กลางแจง้ทั้งเปียกทั้งหนาวไปตามกนั คุณออ้จึงประกาศใหน้าํผา้ห่มกบัถุงนอนข้ึนมาพกัท่ีอาคารก่อน ตอนเชา้ค่อย
วา่กนั 
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เชา้วนัน้ีทอ้งฟ้ายงัดูคร้ึมอยู ่อยา่งกบัวา่จะมีฝนตกลงมาอีกรอบ หลวงพอ่บอกวา่ เม่ือคืนพวกเราโชคดีเพราะ
เราเป็นลูกชาวนา จากนั้นหลวงพ่อก็บรรยายถึงเร่ืองโลก ความเป็นมาของโลกใบน้ี การกาํเนิดโลก วิวฒันาการของ
มนุษยต์ามหลกัวิทยาศาสตร์เร่ือยมาถึงความเส่ือมของโลก ท่ีมาจากความเส่ือมของศีลธรรม ผูท่ี้เปล่ียนแปลงโลกน้ีก็
คือ มนุษย ์นัน่เอง 

หลวงพ่อพูดถึงธรรมนิยมกับวตัถุนิยมว่า “คนสมัยก่อนเขาใช้ธรรมนิยมท่ีคิดถึงเร่ืองความจริงของ
ธรรมชาติ เร่ืองการเกิดแก่เจบ็ตายหรือปรัชญาของชีวิต แต่คนปัจจุบันเขายึดวัตถนิุยมคือของทันสมยัท่ีมนุษย์คิดค้น
กันขึน้มาเพ่ือสนองกิเลสตัณหากัน” 

หลวงพ่อพูดต่อไปว่า “คุณมายาวตีแกทาํได้แล้ว การศึกษาทาํให้ดร.อัมเบด็ก้าร์และมายาวตีสามารถพัฒนา
ช่วยเหลือบ้านเมืองช่วยคนจนได้ ย่ิงถ้าใช้การศึกษาควบคู่ไปกับพระพุทธศาสนาแล้ว กส็ามารถช่วยให้คนเจริญท้ัง
ทางโลกและทางธรรม” 

“พระของเขาเพียงแค่องค์เดียวกส็ามารถสอนคนโปรดคนของเขาได้เพราะพระท่านมีนิสัยเสียสละสูงและมี
โอกาสทาํงานในตอนนีเ้พราะการเมืองย่อมไม่แน่นอน วัดของมายาวตีท่ีเราไปมาเม่ือวันก่อนเขาสร้างเพียงแค่ 7 
เดือนกเ็สร็จแล้ว ยคุนีต้้องใช้ธรรมะกับวัตถคูุ่กันไป ศาสนาฮินดูและมสุลิมท่ีอินเดียเขาแขง็แกร่งเพราะมีถาวรวัตถุ
รองรับ” 

หลวงพอ่กล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ “ผู้มีความสาํคัญทางพระพทุธศาสนาในอินเดียกคื็อ พระพทุธเจ้า พระเจ้าอโศก
มหาราช ดร.อัมเบด็ก้าร์และมายาวตี ซ่ึงการกอบกู้พระศาสนากคื็อการกอบกู้คนท้ังโลก ท่ีมายาวตีทาํได้เพราะเธอไม่
แต่งงาน จึงสามารถทาํงานช่วยเหลือสังคมและพระพทุธศาสนาได้เตม็ท่ี”  

ท่านเล่าเร่ือยมาเพราะเชา้น้ีเราไม่มีกิจกรรมอะไรกนั อีกทั้งทุกคนจาํเป็นตอ้งมานัง่รวมกนัในอาคารเพราะ
ขา้งนอกยงัเปียกช้ืนอยู่ หลวงพ่อสอนต่อไปว่า “มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ประเสริฐในความคิด แต่ร่างกายน่ี
เป็นของทุกข์” หลวงพอ่ท่านมองเห็นวา่การเดินสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆ ในร่างกายของท่านไดจึ้งพาเดินกนัมา 3 
ปีแลว้ 

จากนั้นหลวงพ่อเล่าถึงพุทธประวติัสมยัพระเจา้วิทูฑภะฆ่าลา้งศากยวงศท่ี์ดูถูกพระองคว์่าเป็นลูกของนาง
ทาส ซ่ึงพระบิดาของพระองคคื์อพระเจา้ปเสนทิโกศล แต่ฝ่ายพระมารดาของพระองคเ์ป็นนางสนมท่ีมาจากเมือง
กบิลพสัดุ ์

หลวงพ่อเล่าอยูน่านมาก ต่อจากนั้นโยมในคณะก็มาร่วมถวายสังฆทานกนั แลว้หลวงพ่อก็พูดถึงเร่ืองบุญ
และเล่าพุทธชาดก สมยัท่ีพระพุทธเจา้เสวยพระชาติเป็นโพธิสัตวเ์กิดเป็นลิง ท่ีมีพญาลิงเป็นพ่อท่ีกาํจดัแต่ลิงตวัผู ้
เพราะไม่ตอ้งการใหใ้ครมาเป็นผูน้าํแทนตน พญาลิงกคื็อพระเทวทตันัน่เอง 

ก่อนพิจารณาอาหาร หลวงพ่อก็บอกว่า “เม่ือคืนฝนตกหนักแต่โยมกอ็ดทนกันดี สมัยท่ีอาตมาอยู่ ท่ีถ ํา้กะ
เปาะลาํบากกว่านีห้ลายเท่า” แลว้ท่านกเ็ล่ารายละเอียดสมยัตอนอยูท่ี่ถ ํ้ากะเปาะ จงัหวดัชุมพรใหทุ้กคนฟังวา่ 
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“อาตมาอยู่ ท่ีถ ํา้กะเปาะมา 3 ปี ตอนน้ันอาย ุ27 ปี ออกจากห้องกรรมฐานท่ีป่าช้าวัดหนองไผ่แล้วกม็าท่ีน่ี ถํา้
น้ันอยู่ในป่าลึกมากเป็นป่าดงดิบ ในถํา้มีค้างคาวมาก เวลาจะไปบิณฑบาตต้องเดินไปกลับร่วม 10 กิโลเมตร 
บางคร้ังกบ็อกโยมว่าขอปฏิบัติ 3 เดือน คุณโยมท่ีกรมทางหลวงบ้าง กรมป่าไม้บ้าง ท่ีเขามาปวารณาไว้กม็าส่งป่ินโต
ให้ ตอนน้ันลกูของเขายงัเลก็ ตอนนีโ้ตขึน้ไปมีครอบครัวกันหมดแล้ว” 

หลวงพ่อเล่าต่อไปว่า “อยู่ ท่ีน่ันมีแต่ป่าไม้ บิณฑบาตแล้วกม็าฉันข้าวท่ีริมนํา้ งานการกไ็ม่มีอะไรมาก ไม่
ต้องวุ่นวายกับคน อยู่กับสัตว์ป่าเช่นเสือ งูกะปะกม็าก มีเสียงสัตว์เป็นเสียงสวรรค์ อยู่แบบน้ันแม้ว่าจะลาํบากแต่ใจมี
ความสุขมาก ตั้งใจว่าจะอยู่เร่ือยไปยงัไม่ได้คิดจะย้ายไปไหน..” 

ท่านบอกว่า “พระท่ีอยู่ ป่าได้ก็คงจะมีความรู้สึกแบบนี้กัน มาถึงปีท่ี 3 ก็เป็นไข้มาลาเรียแต่ไม่เคยเข้า
โรงพยาบาล ตอนน้ันพระตามมาอยู่ด้วยร่วม 20 องค์ บางองค์เป็นมาลาเรีย โยมเขากพ็าเข้าโรงพยาบาล ไข้มาลาเรีย
น่ีอาตมารักษาด้วยสมาธิ น่ังจนให้สว่างข้างในจิตแล้วกจ็ะรักษาโรคได้..” 

“มาตอนหลังชาวบ้านพวกคนรุ่นใหม่มารุกรานป่าไม้จะเอาท่ีดินไปจัดสรรทาํกิน บางคนกเ็อาปืนมาขู่ไล่
บ้าง แต่อาตมาไม่กลัวเพราะเคยเจอเร่ืองแบบนีม้ามากแล้วตอนเป็นฆราวาส แต่ด้วยความเป็นพระ จึงออกจากตรง
น้ันมาดีกว่า แล้วกไ็ปอยู่เขาถํา้หมี จังหวัดสุพรรณบรีุอีก 3 ปี จึงได้มาอยู่ ท่ีวัดสังฆทานจนถึงปัจจุบัน..” 

เม่ือไดเ้วลาจึงเร่ิมพิจารณาอาหาร วนัน้ีแม่ครัวข้ึนมาเตรียมอาหารในอาคารเพราะขา้งนอกยงัเปียกและลม
แรงมาก เม่ือทุกคนตกัอาหารกบัครบทุกคนแลว้ หลวงพ่อก็นาํสวดให้พร เสร็จแลว้ต่างก็แยกยา้ยกนัตามอธัยาศยั 
หลวงพ่อประกาศว่า “พรุ่งนีเ้ราจะออกเดินกันต้ังแต่ 6 โมงเช้า แล้วไปหาท่ีทานอาหารกันข้างหน้า และก่อนจากไป
ขอให้ช่วยกันทาํความสะอาดรอบท่ีพัก โดยเฉพาะห้องนํา้ให้สะอาดกันด้วย ในช่วงบ่ายนีก้ไ็ม่มีกิจกรรมอะไร คนท่ี
เคร่ืองใช้บริขารเปียกจากฝนตกเม่ือคืนกไ็ปซักล้างและตากเตน็ท์กัน” 

มาถึงช่วงเยน็มีชาวพทุธในเมืองลคัเนาวม์ากราบนมสัการและถวายเคร่ืองใช ้หลวงพอ่นาํใหพ้ร ก่อนทาํวตัร
หลวงพอ่พดูถึงอานิสงส์ของการสวดมนตแ์ละเล่านิทานเร่ืองคาถานโม ซ่ึงเดก็คนหน่ึงสวดนโมฯ แลว้สามารถคลาด
แคลว้ได ้บทนโมฯ น้ีเป็นบทสวดท่ีพระอินทร์ใชป้ราบเหล่ามารอีกดว้ย 

จากนั้นร่วมกนัสวดมนตท์าํวตัรเยน็ บทเจริญพระพุทธมนต ์พาหุงมหากา มงคลสูตร ต่อดว้ยบทพระธมัม
จกักปัปวตันสูตร จบแลว้มีรัฐมนตรีของรัฐอุตตรประเทศท่านหน่ึงช่ือว่า อะจัยศีละ โคตม อยูท่ี่เมืองลคัเนาว ์เขาเขา้
มาถวายของกบัหลวงพอ่ แลว้หลวงพอ่กน็าํสวดใหพ้ร ต่อมากมี็ชายมุสลิมคนหน่ึงเขา้มาคุยกบัหลวงพอ่ 

เม่ือแขกผูม้าเยอืนกลบัไปแลว้ หลวงพอ่จึงนาํกรวดนํ้า แผเ่มตตา กราบพระ และประกาศวา่พรุ่งน้ีเราจะออก
กนั 6 โมงเชา้เลย จึงเป็นอนัจบเร่ืองราวของวนัน้ี ซ่ึงพรุ่งน้ีคณะธรรมยาตราจะเร่ิมออกเดินทางอีกคร้ังมุ่งหนา้สู่
เป้าหมายสุดทา้ยคือ นครสาวตัถี ดินแดนพระพทุธศาสนาท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในคร้ังพทุธกาล 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันท่ี 31 ของการเดินธรรมยาตรา วนัน้ีเราจะออกเดินทางกนัอีกคร้ังหลงัจาก
ท่ีไดห้ยดุพกักนั 3 คืน จึงทาํใหท้ั้งร่างกายและจิตใจมีกาํลงักนัมากข้ึนพร้อมท่ีจะสูก้บัหนทางขา้งหนา้อีกต่อไป 
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เชา้น้ีหมอกลงหนามากแต่ไม่ถึงกบัหนาวมากนกั พวกเราเก็บของกนัตั้งแต่ตี 4 เพราะหลวงพ่อแจง้ใหท้ราบ
ตั้งแต่เม่ือวานแลว้วา่วนัน้ีเราจะเร่ิมเดินเวลา 6 โมงเชา้และยงัตอ้งเดินไปพร้อมกนั หา้มเดินนาํไปก่อน ซ่ึงสถานท่ีพกั
ทานอาหารห่างออกไปไกลราว 15 กม.และกย็งัเป็นทางในเมืองท่ีหนทางสลบัซบัซอ้น  

ก่อนออกเดินทางหลวงพ่อจึงพูดว่า “ขอให้เช่ือฟังผู้นาํกัน อย่าทาํเป็นนกแตกฝูง การประมาททาํให้เรา
เดินทางลาํบาก อย่าอวดตัวเองว่าฉันเก่งแล้วรู้แล้ว ไม่ต้องรอไปกับหลวงพ่อกไ็ด้” แลว้หลวงพ่อก็เกร่ินนิทานเร่ือง 
ขอนไม้ ใหฟั้งแต่ท่านขอเอาไวเ้ล่าคร้ังหลงัดีกวา่ 

ทาํวตัรสวดมนตก์นัแลว้ ก่อนแผเ่มตตา หลวงพ่อก็เพิ่งจะบอกใหเ้ราทราบกนัว่า “สถานท่ีท่ีเราพักกันตรงนี้
เม่ือก่อนเป็นเรือนจาํมาก่อน มีการจองจาํและประหารชีวิตนักโทษกันมากมาย ขอให้พวกเราช่วยกันแผ่เมตตาให้
วิญญาณเหล่าน้ันด้วย” 

จบแลว้คณะธรรมยาตราจึงเร่ิมออกเดินทาง ซ่ึงมีผูเ้สียสละเกบ็งานทาํความสะอาดตามหลงัเช่นเคยอยา่งเช่น 
เก็บขยะรอบท่ีพกั ลา้งทาํความสะอาดห้องนํ้ าท่ีพวกเราไปใชไ้ปเหยียบย ํ่ากนัจนดูไม่จืดเลย รวมทั้งทีมแม่ครัวและ
เจา้หน้าท่ีส่วนกลางท่ีตอ้งเคลียงานของตนตามหน้าท่ีต่อไป จึงขออนุโมทนาสาธุกบัคณะธรรมยาตราเบ้ืองหลงั
เหล่าน้ีทุกคนทุกท่านดว้ย รวมทั้งตอ้งขอกราบนมสัการขอบพระคุณท่านเจา้อาวาสจนัทิมาและคณะสงฆท่ี์วดัและ
ขอขอบคุณคุณมายาวตีรวมไปถึงเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัทุกคนดว้ยท่ีให้ท่ีพกัท่ีอยู่อย่างสะดวกสบายเป็น
อยา่งยิง่ สาธุ 

เราออกไปทางประตูอีกฝ่ังของสนามกีฬาแห่งน้ี เม่ือออกมาถึงถนนแลว้ก็ยงัยืนมองดูกนัว่าจะเล้ียวไปทาง
ไหน เร่ิมสบัสนตั้งแต่เร่ิมตน้เสียแลว้ จากนั้นจึงตดัสินใจเดินเล้ียวไปทางซา้ย ซ่ึงเป็นทางท่ีถูกตอ้งเพราะรถผูน้าํทาง
โบกธงตามมา พวกเราเดินไปตามถนนเลียบไปตามสนามกีฬาท่ีเราพกัเร่ือยไป  

ในการเดินของวนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงคือ เรามีอาสาสมคัรกลุ่มหน่ึงแยกกนัไปยนืตามจุดต่างๆ ท่ีสาํคญัเพื่อ
บอกทางใหค้ณะใหญ่เดินไปไดถู้กทาง มีหลายคนท่ีอาสาสมคัรในวนัน้ีทั้งคนท่ีเดินไดแ้ละคนป่วยกมี็ สาธุ 

ช่วงท่ีเราเดินก็ยงัมีหมอกลงหนาอยู ่ไม่นานคุณด็อกเตอร์หนุ่มท่ีเดินทางร่วมมากบัเรา 4-5 วนัท่ีผา่นมาท่ีแก
ตามมาดว้ย กม็ากราบลาหลวงพ่อท่ีพื้นถนนตรงน้ีแลว้ ด็อกเตอร์คนน้ีอยา่งท่ีเล่าไปแลว้ตอนก่อนว่า เขาขอใหห้ลวง
พอ่ช่วยคุยกบัคุณมายาวตีใหข้องบประมาณใหเ้ขาสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลใหเ้ขาทีเพราะบารมีอยา่งหลวงพ่อ
ช่วยพดูใหเ้ขาได ้แต่ทุกอยา่งกเ็งียบไม่มีใครเสนออะไรข้ึนมาอีกเพราะอยา่งท่ีหลวงพอ่บอกวา่ใหป้ระมาณตวัคุณเอง
ดีกว่า มาตอนน้ีเขามาขอลากลบัแลว้ หลวงพ่อท่านก็เขา้ใจความคิดของเขาว่าตอ้งการอะไร หลวงพ่อจึงจบัไปท่ี
ศีรษะของเขาแบบเอน็ดูแลว้จึงลาจากกนัไป ขอใหคุ้ณมีความจริงใจและนาํความรู้ท่ีมีมาช่วยเหลือคนจริงๆ นะ  คุณ
ดอ็กเตอร์นะ 

เราเดินมาถึงวงเวียนทางแยกแห่งหน่ึงก็พบอาสาสมคัรของเรากาํลงัโบกธงนาํทางอยู ่เราจึงเล้ียวไปทางขวา
ตรงไปตามถนนต่อไป ต่างคนต่างเดินกนัอยา่งเตม็ท่ีเพราะเวลาไม่รอใคร โดยเฉพาะสาํหรับบางคนบางท่านท่ีเร่ือง
กินเร่ืองใหญ่ แต่เร่ืองไม่ไดกิ้นใหญ่กวา่นะจ๊ะ 
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หลวงพอ่ท่านเดินนาํหนา้คณะดว้ยอตัราการเดินท่ีเร็วถึงเร็วมาก ฝีเทา้ของแต่ละคนทั้งพระและโยมก็ไม่เบา
กนัทุกคน สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีตอ้งเร่งรีบในปัจจุบนักนัได ้การเดินเร็วๆ แบบน้ีทาํให้สามารถ
ภาวนาไดต่้อเน่ืองดีเพราะถา้เดินตามฝีเทา้ปกติ บางคร้ังใจกเ็หม่อลอยไปคิดถึงเร่ืองขา้งนอกบา้ง บางคร้ังตามองเห็น
สภาพบา้นเรือนความเป็นอยู่ตามทางแลว้ก็ปรุงแต่งออกไปจนลืมตวัลืมใจบา้ง แต่การเดินเต็มท่ีแบบน้ีจึงเป็นการ
บงัคบัให้ทุกคนตอ้งตั้งใจเดินอย่างระวงัจนไม่มีเวลาท่ีจะไปคิดเร่ืองอ่ืนนอกจากการเดินหรือการเคล่ือนไหวของ
ตวัเอง ทาํให้มีสมาธิมุ่งมัน่ท่ีจะเดินกนัจนไม่มีเวลาไปคิดเร่ืองอะไร คิดแต่จะเดินอย่างไรให้ทนัหลวงพ่อหรือก็พุท
โธคาํเดียวเท่านั้น อนัน้ีสาํหรับคนท่ียงัเดินภาวนาไม่ค่อยเก่ง แต่คนท่ีภาวนาชาํนาญแลว้ การจะเดินชา้หรือเร็วก็ไม่
ต่างกนัเพราะนักภาวนานั้นเขามีสติอยู่ท่ีกายท่ีใจของตนไดอ้ย่างต่อเน่ือง อีกประการต่อมาคือการเดินแบบน้ียงั
สามารถทาํระยะทางไดอ้ยา่งมากในเวลาท่ีเดินเท่าเดิมอีกดว้ย ซ่ึงตามปกติอตัราเฉล่ียของการเดินของพวกเราท่ีเดิน
กนัเป็นกลุ่มจะอยูท่ี่ราว 3-4 กม.ต่อ 1 ชัว่โมง แต่เดินเตม็ท่ีแบบน้ีน่าจะอยูท่ี่ราว 4 กม.กว่าๆ ถึง 5 กม.ต่อ 1 ชัว่โมง
น่าจะได ้

เราเดินไปตามถนนท่ีเลียบกบักาํแพงยาวแห่งหน่ึง ต่อมาก็มาพบกบัเจดียข์องชาวฮินดูสีขาวแห่งหน่ึง มาถึง
ทางแยกเราก็เดินตรงต่อไปแลว้มาสู่ย่านร้านคา้ พบร้านหน่ึงช่ือว่า โคตะมะ สิเรมิก ไตลส์  ซ่ึงอกัษรขา้งหนา้เป็น
พระนามโคตรของพระพทุธเจา้ แลว้ต่อมากเ็จอร้านท่ีมีช่ือคาํวา่ ประชาบดี คลา้ยกบัช่ือในสมยัพุทธกาล จึงสอบถาม
กบัพระอินเดียแลว้ท่านกบ็อกวา่ แถบน้ีมีชาวพทุธอาศยัอยู ่

เร่ืองหน่ึงท่ีทุกคนคาดไม่ถึงกนัมาโดยตลอดก็คือ ทาํไมเมืองลคัเนาวไ์ม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีคิดกนัเอาไวว้่า ตาม
เมืองใหญ่ของประเทศอินเดียจะดูสกปรก ไม่เป็นระเบียบ เลอะเทอะไปหมด แต่มาเดินท่ีลคัเนาวแ์ลว้กลบัพบว่า
ส่วนมากจะดูสะอาดและเป็นระเบียบ อนัน้ีคงจะมาจากนโยบายการพฒันาเมืองของคุณมายาวตีอย่างแน่นอนท่ี
ตอ้งการทาํใหเ้มืองลคัเนาวท่ี์เป็นเมืองฐานเสียงของเธอเป็นตวัอยา่งเมืองใหม่ เพื่อทาํใหดู้ทดัเทียมกบัเมืองท่องเท่ียว
ท่ีสําคัญในโลกได้ ซ่ึงตราสัญลักษณ์ของเมืองจะมีคําว่าเมืองใหม่หรือเมืองพัฒนาเพิ่มเข้ามาว่า Lucknow 
Development Authority  

เราเดินผ่านสํานักงานนานาชาติแหล่งกาํเนิดพนัธ์ุปลาของอินเดีย ไม่นานก็มาพบสวนสนุกมีเต็นท์กาง
ขนาดใหญ่แบบงานวดับา้นเรา ขา้งๆ เป็นทุ่งกวา้งใหญ่ท่ีกาํลงัเป็นท่ีปลดทุกขข์องชาวบา้นมานัง่อยูท่ ัว่ไป ไม่มีการ
เขินอายกนัเพราะเป็นเร่ืองธรรมดาของคนอินเดียไปเสียแลว้ หลวงพอ่จึงช้ีใหดู้แลว้กบ็อกวา่เร่ืองของธรรมชาติ พวก
เรากเ็ป็นเหมือนเขา 

มาถึงอีกทางแยกหน่ึง พวกเราเล้ียวไปตามโคง้หักศอกวนไปทางซา้ยอย่างกบัว่าจะเดินกลบัไปท่ีเดิมอยา่ง
นั้น มาพบป้ายบอกทางไปสถานท่ีต่างๆ คือลคัเนาวซิ์ต้ีอีก 4 กม. วิทยานสภาอีก 10 กม. ราชภะวนัอีก 9 กม. เมดิ
คอล คอลเลจ 17 กม. โคมะตี นะกนัร์อีก  12 กม. 

มาพบอาสาสมคัรยืนโบกนาํทางอีกคร้ังเป็นผูห้ญิงคนหน่ึงในคณะ แกบอกว่าให้เดินตรงผา่นไปอีก 4 วง
เวียนขา้งหนา้แลว้ขา้มทางรถไฟต่อไป พวกเราจึงเดินไปตามท่ีแกบอกดว้ยความมัน่ใจเต็มร้อยว่าวนัน้ีไม่หลงทาง
แน่นอน  



 113

ช่วงต่อไปตามถนนเส้นน้ีจะเป็นหน่วยการทหารต่างๆ ของอินเดียตลอดทาง โดยเร่ิมจากวิทยาลยัศูนยฝึ์ก
ทหาร มีรถถงัลายพรางสีเขียวขาวสองคนัจอดโชวอ์ยูห่นา้ประตูทางเขา้ แลว้กม็าพบคุณโยมผูช้ายของท่านเจา้อาวาส
จนัทิมาท่ีเป็นวิศวกรท่ีเคยใส่บาตรพระเม่ือ 2 วนัก่อน เขาพาคณะมากราบนมสัการลาหลวงพอ่ท่ีพื้นถนนบริเวณน้ี 

ผา่นวงเวียนแรกไปกม็าเจอสถานท่ีทานอาหารของหน่วยทหารแห่งหน่ึง ต่อมาก็มาเจอวงเวียนท่ีสอง มีป้าย
บอกทางไปท่ีต่างๆ มากมายเช่น ถา้เล้ียวซ้ายจะไปสนามบินลคัเนาวแ์ละโรงพยาบาลทหาร แต่เราตรงไปทางลคั
เนาวซิ์ต้ีต่อไป 

เลยวงเวียนท่ีสองมาเรากม็าเจอป้ายขนาดใหญ่เขียนพาดกลางเขียนว่า เซ็นทรัล กะมาน ต่อมาก็มาเจอหน่วย
วิศวกรรมการทหาร ท่ีมีตราสัญลกัษณ์เป็นจกัรวงกลมขา้งบนเป็นรูปหวัสิงห์ของพระเจา้อโศกมหาราช ติดกบัท่ีนัน่
กเ็ป็นหน่วยทหารปืนใหญ่ ท่ีหนา้ประตูมีปืนใหญ่สองกระบอกตั้งโชวอ์ยู ่

เม่ือเดินผ่านชุมชนค่ายทหารมาตลอดทาง ก็เป็นเหตุให้หลวงพ่อเล่าเร่ืองทหารของอินเดีย ซ่ึงพอไดย้ิน
คร่าวๆ บา้งแต่ไม่ชดันกัเพราะท่านเดินเร็วมาก ทั้งยงัเดินไปเล่าไปใหพ้ระท่ีเดินตามฟังดว้ยว่า “เม่ือธรรมยาตราคร้ัง
แรกมีช่วงหน่ึงเดินผ่านท่ีเมืองโครักปูร์ กพ็บค่ายทหารมากมายแบบนี ้มีค่ายหน่ึงมีสัญลกัษณ์เป็นรูปมีดกุรข่าไขว้กัน 
ซ่ึงตรงน้ันเป็นค่ายฝึกทหารกรุข่าของอินเดีย” 

หลวงพอ่เล่าต่อไปวา่ “วิชารบแบบกุรข่าเป็นวิชาของทหารเนปาล ท่ีทหารอินเดียเคยแพ้มาแล้ว ทหารกุรข่า
เพียงไม่ก่ีคนกส็ามารถเอาชนะทหารอินเดียท่ีมากกว่าได้” การรบแบบกุรข่าเป็นวิชาทหารท่ีซบัซอ้น ทหารกุรข่าจะ
ใช้มีดกุรข่าเป็นอาวุธหลกัประจาํกาย ซ่ึงมีดชนิดน้ีลกัษณะเป็นมีดแหลมตรงกลางโคง้เล็กน้อย ดูคลา้ยกับมีด
ธรรมดาทัว่ไป ซ่ึงตอ้งคนใชเ้ป็นเท่านั้นจึงจะเขา้ใจ หาซ้ือไดง่้ายในประเทศเนปาล 

“นักรบหรือทหารกุรข่านีจ้ะเข้าไปถึงตัวหัวหน้าทหารแล้วปลิดชีพได้อย่างไร้ร่องรอย จนทหารอินเดียต้อง
ผวาไปตามๆ กันแล้วต่อมาจึงต้องยอมนาํวิชาของศัตรูมาเป็นอาจารย์ฝึกวิชากรุข่า” 

หลวงพ่อบอกต่อไปอีกว่า “นักรบกุรข่าของเนปาลน้ัน นอกจากจะมีวิชาการรบท่ีเก่งแล้ว ยังเป็นนักรบท่ี
ซ่ือสัตย์เป็นอย่างย่ิง ถ้าใครจ้างวานพวกเขาไปฆ่าใครหรือคุ้มครองใครแล้ว นักรบกุรข่ากจ็ะทาํหน้าท่ีของตนอย่าง
เตม็ท่ีให้เจ้านายไว้วางใจไม่มีการทรยศหักหลังหรือหนีตาย จนสถานทูตของอังกฤษหรือยโุรปยังต้องมาจ้างนักรบ 
กุรข่าพวกนีไ้ปเป็นคนคุ้มกันตัวเองกันมาก ทาํให้ทหารของเนปาลจึงเป็นแหล่งยอดนิยมของเจ้านายชาวต่างชาติ
อย่างดี” 

หลวงพ่อไดเ้ล่าเร่ืองการทหารของประเทศอินเดียเร่ือยไป จนมาถึงแยกวงเวียนท่ีสาม เม่ือเดินเลยมาแลว้ก็
มาพบศูนยบ์ญัชาการกองทพัทหารอินเดีย แลว้ก็มาพบป้ายบอกทางไปสถานท่ีสาํคญัต่างๆ เช่นเดลีไปอีก 502 กม. 
ต่อมากม็าเจอค่ายทหารอีกแห่งทางซา้ยมือ ทางเขา้มีรถถงัจอดโชวอ์ยู ่

มาถึงวงเวียนท่ีส่ีเป็นวงเวียนสุดทา้ยแลว้ เราก็ส้ินสุดเขตกองทพัทหารอินเดีย พบรูปภาพกองทพัทหารซอ้ม
รบมากมาย ก่อนออกจากท่ีนัน่มีป้ายขอบคุณท่ีมาเยือนแลว้จึงเดินเลยไป จนมาถึงทางขา้มรถไฟอยา่งท่ีอาสาสมคัร
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บอกเอาไว ้ ต่อมาก็มาเจอป้ายท่ีมีภาพมสัยดิของชาวมุสลิมคู่กบัภาพคุณมายาวตี ซ่ึงเป็นภาพท่ีบ่งบอกไดว้่าผูว้่าการ
รัฐคนน้ีเขาเป็นผูท่ี้เขา้ไดก้บัทุกศาสนา 

จากนั้นเราเดินผา่นสถานท่ีสาํคญัอีกแห่งคือ พรรคพหุจันสมาช ซ่ึงเป็นพรรคของคุณมายาวตีนัน่เอง ท่ีน่ีมี
พื้นท่ีกวา้งใหญ่และมีกาํแพงสูงลอ้มรอบ บนประตูทางเขา้มีป้ายช่ือของพรรคและภาพบุคคลสาํคญัในพรรค ภาพ
ใหญ่ทางซา้ยสุดเป็นภาพของคุณมายาวตี ขา้งบนสุดมีคาํว่า จัยภิม ตามช่ือสกุลของ ดร.อมัเบด็กา้ร์ บริเวณตรงกลาง
ของป้ายมีภาพบุคคล 5 ท่าน หน่ึงในนั้นมีภาพดร.อมัเบด็กา้ร์ ส่วนภาพบุคคลท่ีเหลือไม่รู้จกัแต่การแต่งกาย ดูแลว้
น่าจะมาจากหลากหลายศาสนา บางท่านหนวดเครายาวแบบสาธุของฮินดู บางท่านโพกผา้แบบชาวซิกข ์นัน่จึงเป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบของพรรคน้ีท่ีมีสมาชิกของทุกศาสนามาอยูร่วมกนั 

เราคงจะไม่ไปลงลึกถึงอุดมการณ์หรือแนวทางการบริหารของพรรคน้ี แต่ท่ีทราบมาคือพรรคน้ีเป็นพรรคท่ี
อินเตอร์ไม่เลือกศาสนาใดศาสนาหน่ึง แต่ใชพุ้ทธศาสนานาํหนา้เพราะเป็นศาสนาท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างฮินดูและ
มุสลิม ซ่ึงหลกัสาํคญัของพรรคกคื็อเนน้ลงไปท่ีช่วยเหลือคนจนและพฒันาบา้นเมืองเป็นสาํคญั 

เดินมาถึงทางแยกอีกแห่งหน่ึงก็มาพบป้ายแนะนาํตวัของคุณยามาวตีขนาดใหญ่ท่ีเขียนนโยบายการบริหาร
และภาพกิจกรรมในการพฒันาบา้นเมือง มีขอ้ความต่างๆ มากมาย แต่ท่ีขอบอกวา่ป้ายใหญ่มาก 

มาเจอป้ายบอกทางอีกคร้ังมีช่ือเมืองสาํคญัคือ ตรงไปเมืองโครักปูร์อีก 272 กม. ซ่ึงเรากาํลงัจะเดินเขา้ไป
ทางอินเดียตอนเหนือเร่ือยๆ จนมาถึงทางแยกท่ีเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ ตรงกลางมีรูปป้ันคร่ึงตวัของบุคคลสาํคญัคน
หน่ึงและมีแผนท่ีท่องเท่ียวของเมืองลคัเนาว ์ผูน้าํทางให้วนแลว้เล้ียวไปทางขวา ช่วงนั้นรถรามากทาํให้การจราจร
ติดขดัไปพกัหน่ึง 

เล้ียวขวามาแลว้ก็มาเจอป้ายบอกทางไปสถานท่ีต่างๆ ตรงกลางเขียนตวัอกัษรขนาดใหญ่ว่า โลฮิยา ปัถ ไม่
ทราบความหมายแต่ขา้งป้ายบอกช่ือเมืองต่างๆ ไดแ้ก่ ซีตาปูร์อีก 89 กม. ศาฮชัฮาปูร์อีก 169 กม. บะเรล่ีอีก 251 กม. 
เดลี 500 กม. บาราบงัก้ี 27 กม. บะฮะรายจ ์115 กม. ไฟซาบาด 127 กม.และโครักปูร์อีก 271 กม. 

เดินตรงไปตามถนนก็มาเจอวงเวียนอีกคร้ังท่ีตรงกลางมีนํ้ าพุรูปป้ันหัวชา้งแบบเดียวกบัท่ีพบในวดัของคุณ
มายาวตี แลว้กม็องไปเห็นประตูเมืองขนาดใหญ่แห่งหน่ึงท่ีทาํดว้ยหินทรายแดง ขา้งบนสุดทาํคลา้ยกบัฐานเจดียค์ร่ึง
วงกลมครอบตรงกลางประตู อกัษรท่ีประตูเขียนวา่ ดร.ภิมราวะ อัมเบด็ก้าร์ สามาจิก ปริวารตัน สถลั ทวาร  

ดา้นทั้งสองฝ่ังของประตูมีรูปป้ันชา้งทรงเคร่ืองกาํลงัชูงวงยิม้ตั้งอยู ่หลวงพ่อจึงให้หยุดถ่ายภาพร่วมกนัท่ี
หนา้ประตูเมืองดร.อมัเบด็กา้ร์ เม่ือเดินผา่นประตูเมืองเขา้มาแลว้เดินตรงไปตามทางยาวจนมาถึงสะพานขา้มแม่นํ้ า
สายหน่ึง ตามทางมีรูปภาพของคุณมายาวตีตลอดทาง เป็นคาํอวยพรใหก้บัผูท่ี้เดินทางไปมา แสดงว่าขา้งหนา้ต่อไป 
เธอคงจะตอ้งสร้างอะไรท่ียิง่ใหญ่สักอยา่ง พิจารณาดูแลว้ว่าเขาโปรโมทผูห้ญิงคนน้ีมากเหลือเกินเพราะน่ีคือบุคคล
สาํคญั ถา้เทียบความยิง่ใหญ่ใหเ้ห็นภาพกป็ระมาณวา่ รัฐน้ีเท่ากบัประเทศไทยทั้งประเทศและยงัมีประชากรมากกว่า
หลายลา้นคน ประเทศอินเดียนั้นมีจาํนวนหลายรัฐ แต่รัฐน้ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ผูห้ญิงท่ีมีตาํแหน่งเป็นผูว้่ารัฐคนน้ี
สามารถทาํการบริหารไดอ้ยา่งอิสระตามนโยบายของพรรค ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเหมือนเป็นเจา้เมืองของเมืองน้ีเลยกว็า่ได ้
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ในท่ีสุดเรากม็าถึงสถานท่ีพกัทานอาหารแต่ยงัไม่ทราบว่าตรงไหนเพราะผูน้าํทางเพียงแค่กาํหนดว่าจะทาน
อาหารบริเวณน้ีเท่านั้น แต่ท่ีมาพกัทานอาหารตรงน้ีก็เพราะว่าพวกเราจะไดม้าเท่ียวชมความยิ่งใหญ่อลงัการสุดๆ 
ของพทุธศาสนาในเมืองลคัเนาวก์ว็า่ได ้จึงขอเร่ิมบรรยายรายละเอียดของสถานท่ีแห่งนั้นดงัน้ี 

บริเวณสองฝ่ังก่อนเขา้ไปสถานท่ีนั้น ฝ่ังหน่ึงมีรูปป้ันของดร.อมัเบ็ดกา้ร์ ผูร่้างกฎหมายของอินเดียคู่กบั
ผูห้ญิงคนหน่ึง อีกฝ่ังหน่ึงเป็นรูปป้ันของมายาวตีคู่กบัอาจารยข์องเธอ สังเกตว่าสถานท่ีท่ีคุณมายาวตีสร้างนั้นจะมี
พระพุทธรูปนาํหนา้ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธ แลว้ก็ดร.อมัเบด็กา้ร์ผูน้าํความคิดและนโนบายสร้างชาติบา้นเมือง 
แลว้กรู็ปป้ันอาจารยท่ี์ใหค้วามรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการเล่นการเมือง สุดทา้ยกรู็ปป้ันของตวัเธอเอง นัน่แสดงใหเ้ห็นว่า 
คุณมายาวตีใช้พุทธศาสนานําหน้าและยกย่องครูบาอาจารยบุ์คคลสําคญัท่ีมีพระคุณต่อเธอทั้งให้ความคิดและ
นโยบายต่างๆ ในชีวิตและอาชีพของเธอ แสดงว่าคุณมายาวตีก็เป็นคนท่ีมีความกตญัญูคนหน่ึง จึงทาํให้เธอกา้ว
ข้ึนมาเป็นเบอร์หน่ึงของเมืองลคัเนาวแ์ละรัฐอุตตรประเทศได ้หลวงพ่อบอกว่าในอนาคตเราอาจจะไดเ้ห็นเธอใน
ฐานะบุคคลสาํคญัของประเทศและของโลกเลยก็ว่าไดคื้อ ประธานาธิบดีของประเทศอินเดียท่ีเป็นชาวพุทธ ซ่ึงถา้
เธอไดม้าถึงตรงนั้นจริง เธอกจ็ะสามารถช่วยชาติบา้นเมือง ช่วยศาสนาและโลกใบน้ีได ้คงตอ้งดูกนัต่อไป 

บริเวณหนา้ประตูสถานท่ีตรงนั้นมีป้ายแกะสลกัว่า ดร.ภิมราวะ อัมเบด็ก้าร์ วิหาร เขา้มาขา้งในแลว้ทุกคน
ถึงกบัตอ้งตะลึงกบัส่ิงท่ีพบขา้งหนา้เพราะไม่มีใครคิดไดว้า่ ขอใชค้าํวา่ เมืองพทุธศาสนาจะมาอุบติัท่ีน่ีไดเ้พราะอดีต
ท่ีผา่นมาท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงของชาวมุสลิม 

กา้วแรกท่ีเขา้มา เม่ือมองตรงไปตรงทางยาวเป็นถนนยกระดบัข้ึนสูงท่ีสามารถเดิมชมไดท้ัว่ ตรงกลางเป็น
พระพุทธรูปส่ีองคป์างประทานพรหันไปทั้งส่ีทิศทาํดว้ยหินอ่อนแบบท่ีวดัของคุณมายาวตี มองไปทางฝ่ังขวาเป็น
ทิวทศัน์ของเมืองสามารถมองเห็นแม่นํ้ าได ้มองไปทางซา้ยแลว้ก็ตอ้งขอบอกว่าทาํไดย้งัไง เพราะมีพระสถูปเจดีย์
ขนาดใหญ่คลา้ยกบัเจดียส์ถูปสาญจีของพระเจา้อโศกมหาราช ถดัไปกเ็ป็นรูปป้ันชา้งนบัไม่ถว้นตั้งเรียงแถวกนั ไกล
ออกไปมีรูปป้ันของดร.อมัเบด็กา้ร์อยู ่ท่ีสาํคญัคือทั้งหมดทาํดว้ยหินทรายแดง 

เม่ือหันมองไปโดยรอบทิศแลว้ไม่สามารถทราบไดเ้ลยว่าท่ีน่ีมีขนาดพื้นท่ีเท่าไรเพราะมองไปตรงไหนก็
เป็นอาณาบริเวณเมืองพุทธไปทั้งหมด ทราบขอ้มูลคร่าวๆ มาว่า คุณมายาวตีสร้างถวายเป็นพุทธบูชาและยกยอ่งให้
เกียรติกบัดร.อมัเบด็กา้ร์ ราคาการก่อสร้างนบัเป็นเป็นพนัลา้นหรืออาจจะหม่ืนลา้นเลยก็ว่าได ้เฉพาะขนาดชา้งท่ีตั้ง
เรียงกนัไปท่ีเป็นแค่ส่วนหน่ึงของท่ีน่ีอยูท่ี่ราคาตวัละ 6 ลา้นรูปี มีจาํนวน 90 เชือกก็คิดเป็น 540 ลา้นรูป เฉพาะแค่
ชา้งเท่านั้น ส่วนอ่ืนยงัมีอีกมากมาย 

หลวงพ่อมาถ่ายภาพเด่ียวหน้าพระพุทธรูป จากนั้นทุกคนก็เขา้มาถ่ายรูปรวมกนัเพื่อเป็นท่ีระลึกว่า คณะ
ธรรมยาตราไดม้าถึงเมืองพุทธศาสนาในลคัเนาว์แลว้ ซ่ึงภาพน้ีอาจจะเป็นภาพไฮไลท์ภาพหน่ึงในการทาํป้าย
โปสเตอร์หรืองานโฆษณาท่ีเมืองไทยต่อไปได ้

ระหว่างท่ีกาํลงัรอสถานท่ีทานอาหารท่ีแน่นอน ท่านเจา้อาวาสท่านจนัทิมาก็เขา้มาตอ้นรับหลวงพ่อสนอง
บริเวณทางเขา้ ท่านตามคณะเรามาอีกคร้ังหน่ึงแลว้จึงไดพ้าหลวงพ่อสนองเดินชมสถานท่ีเร่ือยไป แต่เรามิไดเ้ขา้ไป
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ในสถูปขนาดใหญ่และหมู่รูปป้ันชา้งขา้งล่างบริเวณนั้นเพราะกาํลงัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างและอีกอยา่งคือใกลเ้วลา
ทานอาหารกนัแลว้ ซ่ึงเท่าท่ีเดินกนัไปตามทางก็ประมาณไม่ออกว่าจะเดินเท่ียวชมอยา่งไรใหค้รบและรอบสถานท่ี
ทั้งหมดเพราะไม่รู้วา่จะเร่ิมชมตรงไหนก่อนแลว้ไปจบลงท่ีไหน 

หลวงพ่อบอกว่า “ไม่น่าเช่ือท่ีจะให้เห็นเมืองพุทธท่ีลัคเนาว์ มายาวตีน่ีเป็นบุคคลท่ีย่ิงใหญ่มากท่ีสามารถ
เนรมิตสถานท่ีแบบนี้ได้” หลวงพ่อท่านรู้สึกดีใจท่ีพระพุทธศาสนากาํลงัจะกลบัมาสู่อินเดียอย่างแน่นอนตามท่ี
พระพทุธเจา้ทรงพยากรณ์เอาไว ้

พวกเราไม่ไดเ้ดินเท่ียวชมอะไรมาก แค่มองโดยรอบบริเวณก็พอใจแลว้เพราะในประเทศอินเดีย นอกจาก
พุทธสถานท่ีส่วนมากจะอยู่ท่ีรัฐพิหาร ท่ีเดลีบา้งหรือบางแห่งท่ีอยู่กระจายทัว่ไปตามตอนบนของอินเดียแลว้ แต่
สถานท่ีเหล่านั้นเวน้แต่สังเวชนียสถานส่ีแลว้ พุทธสถานท่ีอ่ืนส่วนมากก็มีเพียงแต่บริเวณหรือซากปรักหักพงัหรือ
โบราณวตัถุเก่าๆ ท่ีกาํหนดให้ทราบว่าท่ีตรงนั้นมีความสาํคญัและความเป็นมาอย่างไรในสมยัพุทธกาลเท่านั้น แต่
สาํหรับสถานท่ีท่ีคุณมายาวตีสร้างข้ึนนั้นเป็นสถานท่ีทางพุทธศาสนานายุคใหม่ ท่ีอาจจะประมาณไดว้่ายา้ยมาจาก
เมืองในสมยัพุทธกาลมาอยูท่ี่เมืองลคัเนาวก์็ว่าได ้อนัน้ีเราไปชมแค่วดัของเธอเม่ือวนัก่อนกบัสถานท่ีแห่งน้ีเท่านั้น 
ยงัมีอีกหลายแห่งท่ีเธอสร้างไวอี้กมาก  

ดงันั้นการมาเดินธรรมยาตราคร้ังน้ี นอกจากจุดประสงคต่์างๆ ท่ีเคยไดก้ล่าวมาแลว้ การท่ีหลวงพ่อกาํหนด
เสน้ทางมาเดินในคร้ังน้ี เรายงัจะไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่ของพระพทุธศาสนาหลงัปี พ.ศ. 2,500 และกาํลงัจะยิง่ใหญ่ข้ึน
เร่ือยไปโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย ซ่ึงในอนาคตเหล่านกัแสวงบุญชาวพุทธหรือนกัท่องเท่ียว นอกจากจะเดินทาง
ไปตามพุทธสถานท่ีนิยมจดักันไปมานับคร้ังไม่ถว้น โอกาสต่อไปอาจจะมีคณะทวัร์มาเท่ียวชมพุทธสถานใน
เมืองลคัเนาวก์อ็าจจะเป็นไปได ้สาธุ 

พวกเรามาหาท่ีพกัทานอาหารบริเวณฝ่ังตรงขา้มถนนของอมัเบด็กา้ร์ ปาร์คแห่งนั้น ซ่ึงก็ยงัอยูใ่นอาณาเขต
เมืองพทุธอยูดี่ แต่ก็ยงัไม่มีท่ีเหมาะสมเท่าไร มาลงตวัท่ีหลงัแนวกาํแพงหินทรายแดงเป็นบริเวณถนนภายในพื้นท่ีท่ี
กาํลงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างสถานท่ีท่องเท่ียวอยู ่

วนัน้ีพวกเราจึงได้ร่วมกันทานอาหารแบบพ้ืนๆ สมจริงเพราะเราทานอาหารกันท่ีพื้นถนน ท่ามกลาง
แสงแดดท่ีร้อนเอาการอยู่ แต่ทุกคนก็อดทนกนัไดเ้พราะท่ีผ่านมาลาํบากมาตลอดอยู่แลว้ เร่ืองแค่น้ีก็ไม่หนกัหนา
อะไร ตามเหตุตามปัจจยั เสร็จเร่ืองอาหารแลว้ ความจริงอยากจะใหห้ลวงพ่อท่านบรรยายถึงความยิง่ใหญ่ของพุทธ
ศาสนาหลงัก่ึงพทุธกาลและท่ีเมืองน้ีอีกคร้ัง แต่สถานท่ีและอากาศไม่อาํนวย จึงทาํวตัรสวดมนตแ์ลว้ออกเดินกนัต่อ
ดีกวา่ 

ระยะทางต่อไป ท่านแชร์แจง้ว่าท่ีพกัอยูห่่างไปเพียง 12 กม. ไม่ไกลมากนกัสาํหรับช่วงบ่ายน้ีแต่หนทางยงั
สลบัซบัซอ้นอยู่มากเพราะยงัเดินไม่พน้เขตเมือง เราออกเดินกนัต่อ ซ่ึงเร่ืองเส้นทางไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราใช้
วิธีการแบบเม่ือเชา้คือ ขออาสาสมคัรยนืตามจุดท่ีสาํคญัไปตลอดทาง 
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บ่ายน้ีเราจึงเดินกนัในเมืองท่ีมีผูค้นและรถรามากมายพร้อมกบัอากาศท่ีร้อน บางช่วงเป็นทางแยกเล้ียวไปมา 
บางแห่งเป็นโรงเรียน บางท่ีเป็นย่านห้างสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยั บางช่วงเป็นทางยาวท่ีเดินเลียบสะพานท่ีกาํลงั
ก่อสร้างอยู ่ซ่ึงไม่ไดมี้สถานท่ีอะไรสาํคญัเพราะเรากาํลงัเดินออกนอกเมืองไปทุกที จุดหมายคือ เมืองศราวตัตี ตาม
ช่ือเรียกของคนอินเดียในปัจจุบนั 

เรามาไดท่ี้พกัท่ีขอชมว่าเป็นท่ีพกัท่ีธรรมดาท่ีสุดตั้งแต่ท่ีเราพกักนัมาทั้งหมด เพราะท่ีน่ีรวมความธรรมดา
ทุกอย่างเอาไว ้ทั้งสถานท่ีคบัแคบ ไม่ค่อยมีพื้นท่ีราบเรียบ ไม่ไดอ้ยู่ในสถานท่ีทางราชการหรือเอกชนอะไรเลย
เพียงแต่อยู ่ข้างโรงเรียนแห่งหน่ึง ชานเมืองลัคเนาว์ นํ้าก็ไม่มีให้โยกใชอ้าบ แต่โชคดีมีบา้นหน่ึงเขากรุณาใหเ้ขา้ไป
ใชห้้องนํ้ าห้องท่าได ้อนัน้ีก็เป็นเร่ืองตามเหตุปัจจยัเช่นเคย จะกินจะนอนท่ีไหนตรงไหนก็ไม่มีคาํว่าลาํบากอะไร
แลว้เพราะเรามา ธรรมยาตรา นัน่เอง 

ในวนัต่อไปเรากจ็ะเดินเขา้สู่เส้นทางชนบทมากข้ึนเพราะเป้าหมายสุดทา้ยไม่ไดเ้ป็นเมืองใหญ่เหมือนอยา่ง
ในสมยัพุทธกาลแลว้ แต่วนัพรุ่งน้ีสาํคญัมากสาํหรับพวกเราคือเป็นวนัมาฆบูชา ซ่ึงเป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกข ์โดยมีพระอรหันตขีณาสพมาประชุมกนัโดยมิไดน้ัดหมายจาํนวน 1,250 รูป ท่ีวดัเวฬุวนั นคร
ราชคฤห์ในสมยัพทุธกาลนัน่เอง  

วนัน้ีจึงเป็นวนัหน่ึงท่ีเราไดพ้บเห็นและเท่ียวชมกบัเมืองพทุธศาสนายคุใหม่ ท่ีคงจะมาไม่ไดง่้ายนกั แต่ส่ิงท่ี
เราพบเราเห็นกนัในวนัน้ี คงจะเป็นความทรงจาํท่ีประทบัใจไปอีกนาน สาธุและนมสัเต 

วันที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 32 ของการเดินธรรมยาตรา วนัน้ีเป็นวนัมาฆบูชา ท่ีวดัสังฆทานและ
เมืองไทยคงจะมีการจดังานมาฆบูชากนัทัว่ไป ซ่ึงวดัสังฆทานไดรั้บเกียรติให้เป็นเจา้ภาพจดังานมาฆบูชาร่วมกบั
ทางราชการหน่ึงวนั แต่หลวงพ่อท่านก็ไดส้ั่งงานกบัผูดู้แลไวเ้รียบร้อยแลว้ ส่วนคณะยงัเดินธรรมยาตราก็ยงัอยู่
ระหวา่งการเดินไปยงัเมืองสาวตัถี เป้าหมายสุดทา้ยของการเดินธรรมยาตราคร้ังน้ี 

เชา้มืดของวนัน้ี ไดย้ินเสียงหลวงพ่อเรียกทุกคนให้ต่ืนข้ึนมาเก็บสัมภาระกนัดีกว่า อย่ามวัแต่นอนกนัอยู่
เพราะหนทางในวนัน้ี 30 กม.เพียงแค่วนัน้ีวนัเดียวและในวนัต่อไปจะเดินแค่ 20 กว่ากม.เท่านั้น ซ่ึงถา้ในช่วงเชา้เรา
ออกเดินกนัชา้ ช่วงบ่ายเรากจ็ะเหน่ือยและไปถึงท่ีพกัคํ่ามืด  

หลายคนจึงตอ้งทาํใจต่อสู้กบัความง่วงเหงาหาวนอนเพราะกาํลงันอนกนัสบายและอากาศขา้งนอกก็เยน็มี
นํ้ าคา้งเปียกเต็นท์ แลว้หลวงพ่อก็พูดเก่ียวกบัเร่ืองความขยนัหมัน่เพียร ท่านบอกว่า “ประเทศอินเดียและจีนใน
อนาคตจะเป็นชาติผู้นาํการค้าโลกเพราะเขามีการพัฒนาและเป็นคนท่ีขยัน อีกชาติหน่ึงกคื็อเวียดนาม ท่ีเป็นดาวรุ่ง
พุ่งแรงอีกชาติหน่ึงเพราะคนของเขาขยนัเช่นกัน..”  

หลวงพ่อพูดต่อไปว่า “การดูว่าประเทศไหนเจริญ ให้ดูจากนักกีฬาของประเทศน้ัน ถ้านักกีฬาเก่งแสดงว่า
ประเทศน้ันเขาขยนั” ต่อมาหลวงพอ่พดูถึงความสามารถของคุณมายาวตีอีกคร้ังและนางอินทิรา คานธี ซ่ึงฝ่ายหลงัมี
มหาตมคานธีเป็นกนุซือ โดยยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัวา่สามีของนางอินทิรา คานธีเป็นคนมุสลิมหรือฮินดูกนัแน่ ในเวลา
ต่อมาท่านมหาตมคานธีกถู็กลอบสงัหาร โดยก่อนตายเขาไดรํ้าพึงถึงพระเจา้วา่ โอม... 
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ผูน้าํคนใหม่ท่ีฉายแสงเจิดจรัสต่อจากมหาตมคานธีก็คือ เนรูห์ ซ่ึงก็เป็นผูท่ี้ทาํงานต่อสู้ร่วมกบัคานธีมาโดย
ตลอด แต่คานธีจะออกไปในแนวต่อตา้นกบัฝ่ายตรงขา้ม ส่วนฝ่ายเนรูห์จะดูน่ิมนวลมากกว่า ไม่ดูถูกใคร คนเราถา้มี
ความคิดแบบโพธิสัตว ์ก็จะรู้จกัเตรียมตวัเตรียมใจ ทาํอะไรก็ประมาณตนเหมือนนกท่ีมีกาํลงันอ้ยก็รู้จกับินใหต้ ํ่า ก็
จะสามารถเอาตวัรอดได ้

หลวงพ่อเล่าไปพวกเราก็เก็บของกนัไป ทาํไปทาํมาวนัน้ีท่ีตั้งใจจะออกเดินกนัตั้งแต่หกโมงเชา้ก็กลายเป็น
ออกสายเช่นเคย ก่อนทาํวตัรสวดมนตห์ลวงพ่อถามว่า “เม่ือเช้าใครต่ืนก่อน ตอบคือ..ไม่ใช่คุณอ้อ แต่คนท่ีต่ืนก่อน
ใครกคื็อตัวเราเอง เราต้องปลกุตัวเองว่าเรามาเดินธรรมยาตรา” 

ทาํวตัรสวดมนตแ์ผเ่มตตาแลว้ ทุกคนก็ออกเดินกนัไปก่อนเพราะกลวัว่าจะเดินไม่ทนัหลวงพ่อ ส่วนหลวง
พ่อเดินไปดูท่ีแม่ครัวแลว้เดินเก็บขยะเร่ือยมาถึงทางออก มาถึงถนนใหญ่ก็มองเห็นอาคารใหญ่ฝ่ังตรงขา้มของท่ีพกั
เม่ือคืนคือ Saraswati Group of Educational Institutes จึงพากนัเล้ียวไปทางขวาตรงไปอยา่งเดียว ซ่ึงทางแยกหรือ
ทางเขา้เมืองยงัอยูอี่กไกลมาก 

ถนนท่ีเดินกนัในช่วงน้ีเป็นถนนส่ีเลนขนาดใหญ่ จึงทาํใหเ้ดินกนัสบาย ไม่ตอ้งห่วงรถขา้งหลงักนัมากแต่ก็
ตอ้งไม่ประมาท สองขา้งทางก็ยงัเป็นชานเมืองลคัเนาวท่ี์มีบา้นเรือนร้านคา้หรือสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ตั้งอยู่ตามทาง
เร่ือยไป แต่ท่ีพบมากคือสถาบนัการศึกษาท่ีตั้งอยูต่ามถนนเสน้น้ีไปตลอดทาง แสดงวา่ลคัเนาวก์เ็ป็นแหล่งการศึกษา
หรือศูนยร์วมและผลิตผูมี้ความรู้ใหก้บัอินเดียอีกเมืองหน่ึง 

เดินมาไดห้ลายกิโลเมตรก็รู้สึกว่ากาํลงัเดินออกจากเมืองลคัเนาว์ไปทุกทีเพราะตามสองขา้งทางเร่ิมมี
สถานท่ีต่างๆ นอ้ยลงและกลายเป็นธรรมชาติมากข้ึน มาถึงช่วงหน่ึงเราเดินไปตามถนนท่ีกาํลงัเพิ่งจะลาดยางมะตอย
เสร็จใหม่ๆ ต่อมาเรากม็าขา้มคลองชลประทานแห่งหน่ึงท่ีมีนํ้ าใสสะอาดกวา่ลาํนํ้ าทัว่ไป 

ในท่ีสุดเราก็ออกจากเมืองลคัเนาว ์เมืองพุทธศาสนายุคก่ึงหลงัพุทธกาลท่ีไม่มีวนัลืม หวงัว่าในโอกาส
ขา้งหนา้เราคงจะไดม้าเท่ียวเมืองน้ีอีก ใครท่ีเคยเปิดดูภาพเมืองลคัเนาวต์ามอินเตอร์เน็ตท่ีมีแต่ภาพสถานท่ีของชาว
มุสลิม กข็อใหเ้ปล่ียนความคิดกนัใหม่เพราะท่ีพวกเรามา ท่ีน่ีเป็นเมืองพุทธใหม่อีกเมืองหน่ึงและสามารถอยูร่่วมกบั
ชาวมุสลิมหรือศาสนาอ่ืนไดอ้ยา่งสงบสุข ไม่มีการทะเลาะกนัเพราะเขาไดผู้น้าํท่ีดีคือ คุณมายาวตี นัน่เอง  

เรามาเจอป้ายบอกทางว่าเรากาํลงัเดินอยูบ่นถนนทางหลวง NH28 ซ่ึงเป็นถนนท่ีไปยงัเมืองโครักปูร์เมืองท่ี
หลวงพอ่เคยเดินธรรมยาตราคร้ังแรกห่างไปอีก 243 กม. ต่อมาก็มาเจอป้ายยนิดีตอ้นรับเขา้สู่เขตเมืองช่ือว่า บาราบงั
ก้ี  

จากนั้นเรากม็าเดินตามถนนเลียบสะพานสูง ซ่ึงตอนน้ีเร่ิมมีรถราผูค้นมากข้ึน จนทุกคนตอ้งมาหยดุตรงทาง
รถไฟท่ีเขาปิดกั้นไม่ใหเ้ดินเพราะรถไฟกาํลงัมา เม่ือรถไฟผา่นไปแลว้จึงขา้มทางรถไฟมา ก็เป็นถนนท่ีมีตน้ไมม้าก
ข้ึนตามสองขา้งทาง ไม่ร้อนเหมือนถนนส่ีเลนท่ีเดินมาเม่ือสกัครู่แลว้ 

เราเดินผา่นวดัฮินดูแห่งหน่ึง ท่ีมีโบสถสี์ขาวสวยงาม ต่อมาก็มาขา้มลาํธารแห่งหน่ึง ขา้งล่างมีคนซกัผา้ดว้ย
วิธีตีแบบคนอินเดีย เดินเร่ือยไปแต่ฝีเทา้ก็ไม่ไดช้า้นกัเพราะเวลาไล่มาแลว้ มาเจอป้าเลก็ ภทัทิรา โฆษกวดัสังฆทาน
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ยนือยูท่ี่ขา้งทางและบอกว่าอีก 3 กม. จะถึงท่ีทานอาการ ซ่ึงก็น่าจะประมาณ 45 นาที เร่ืองเวลาคงไม่มีปัญหาแลว้
เพราะมีเวลาเพียงพอแต่เดินไปเดินมา ก็มาเจอกลุ่มของพวกเราท่ีเดินมาถึงก่อนนั่งรอกนัแลว้ แสดงว่ามาถึงท่ีพกั
ทานอาหารกนัแลว้ ไม่ถึง 3 กม.ตามท่ีป้าเลก็บอกเลยนะจ๊ะ  

สถานท่ีทานอาหารของวนัน้ีเป็นทุ่งกวา้งติดกบัมสัยิดเลก็ๆ แห่งหน่ึงของชาวมุสลิม ซ่ึงเราก็ตอ้งให้เกียรติ
เขาเพราะเรามาบา้นเขา แต่ท่ีตอ้งระวงัในการหาท่ีนัง่ในบริเวณนั้นก็คือระเบิดของคนอินเดียท่ีส่งกล่ินเตือนมาอยู่
เร่ือยๆ  

พวกเรานัง่รอรถบสัขนอาหารและบริขารของพระคุณเจา้อยูพ่กัใหญ่  เม่ือรถมาถึงแลว้ก็ช่วยกนัจดัสถานท่ี
แลว้เร่ิมพิจารณาอาหาร หลวงพ่อประกาศว่าวนัน้ีเรามีเจา้ภาพอาหารม้ือน้ีเป็นโยมคนหน่ึงในคณะธรรมยาตรา
ทาํบุญครบรอบวนัเกิด หลงัจากฉนัอาหารแลว้เราจะใหพ้รแก่เจา้ภาพ 

ทานอาหารลา้งภาชนะของตนกนัแลว้ หลวงพ่อก็นาํสวดให้พรแก่เจา้ภาพ แลว้ท่านก็บรรยายและสอน
ธรรมะอีกพกัหน่ึง จนไดเ้วลาจึงสวดมนตแ์ผเ่มตตาแลว้ออกเดินทางกนัต่อ 

ช่วงบ่ายออกเดินกนัไดไ้ม่นานเราก็มาเมืองบาราบงัก้ี เป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหน่ึง ผูค้นร้านคา้มากมาย มาถึง
ช่วงหน่ึงในเมืองมีป้ายโฆษณาหาเสียงติดอยู่ทัว่ไปแลว้ก็มาไดย้ินเสียงดงัไปทัว่เพราะตรงนั้นเขากาํลงัปราศรัยหา
เสียงกนัอยู ่แต่ไม่ไดส้นใจวา่เป็นการเลือกตั้งอะไร 

เดินเขา้มาสู่กลางเมืองบาราบงัก้ี ผ่านอุทยานประจาํเมือง ผา่นสถานท่ีต่างๆ เร่ือยไป จนมาถึงวงเวียนแห่ง
หน่ึงท่ีตรงกลางมีรูปป้ันผูช้ายคนหน่ึงท่ีป้ายมีคาํวา่ซิงห์ แสดงวา่เป็นวรรณะกษตัริยแ์ต่เป็นชาวฮินดู คงจะเป็นบุคคล
สาํคญัของท่ีน่ี  

เดินต่อมากดู็วา่เราเร่ิมจะออกจากชุมชนมากข้ึนเพราะรถราจอแจนอ้ยลง จนมาเจอป้ายบอกทางท่ีสาํคญัมาก
เพราะเป็นช่ือเมืองท่ีเราตอ้งการจะไปคือ ศราวตัตี อีก 141 กม. คงจะใชเ้วลาอีก 5-6 วนั และก็เมืองท่ีสาํคญัอีกแห่ง
ของพทุธศาสนาคือ ลุมพินี อีก 306 กม.ช้ีใหเ้ล้ียวไปทางซา้ย 

ไม่นานก็มาถึงทางแยกจึงพากนัเดินไปทางซา้ยก็มาพบป้ายบอกว่าเรากาํลงัเดินอยูบ่นถนน NH28-C แสดง
ว่าเป็นถนนยอ่ยของ NH28 สายหลกั เดินตรงต่อมาอยา่งเดียวไม่ตอ้งเล้ียวไปไหนเลย เราก็ผา่นตลาดขายผกัผลไม้
ของเมืองบาราบงัก้ีท่ีมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่มาก  

จากนั้นเม่ือขา้มทางรถไฟมาแลว้ทุกคนก็ตอ้งคิดและพูดเป็นแบบเดียวกนัว่า เรามาเจอถนนในฝันอีกแลว้
เพราะเสน้ทางต่อจากน้ีเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาท่ีเขียวขจีเป็นธรรมชาติอีกคร้ัง อีกทั้งในบางช่วงยงัมีตน้ไมร่้มร่ืนโอบลอ้มไป
ตามสองขา้งทางเร่ือยไป เราจึงเดินกนัอยา่งมีความสุขแต่กไ็ม่ไดช้า้นกัเพราะระยะทางยงัอีกไกล 

ต่อมาเราก็มาผ่านชุมชนเล็กๆ แห่งหน่ึง หลวงพ่อท่านก็เมตตานาํลูกอมและหมากฝร่ังแจกให้กบัเด็กตาม
ขา้งทาง เขาก็ยิ้มรับและโบกมือทกัทายแบบเป็นมิตรกนัทุกคน เวลาผ่านไป 4 โมงเยน็กว่าแลว้ หลวงพ่อจึงให้
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พระหาท่ีพกัขา้งทางหรืออาจจะสรงนํ้ าดว้ย มาถึงช่วงหน่ึงหนา้ร้านเติมลมรถ เจา้ของร้านเป็นเด็กผูช้ายอายนุ่าจะ 10 
กวา่ขวบ โบกมือใหเ้ราเขา้มาพกัท่ีหนา้ร้านของเขา แต่เขาพดูวา่ เทนรูปีๆ คงจะหยอกกระมงัหรือเอาจริงหวา่..? 

หายคอแห้งกนัแลว้ก็ออกเดินทางต่อ มาเจอฝูงนกบินวนไปวนมามากมาย ทีแรกดูไม่ออกว่ามนักาํลงัทาํ
กิจกรรมอะไรกนั แต่เม่ือเดินมาใกล้ๆ  แลว้ พบว่าตรงนั้นกาํลงัมีศึกเจา้เวหาอยู่ระหว่างนกอินทรีจอมพลงักบัอีกา
จอมแสบ นกทั้ งสองชนิดกาํลงับินโฉบกันไปมาเต็มไปทัว่ทอ้งฟ้า ซ่ึงพวกมันกาํลงัแย่งชิงอาหารช้ินสําคญัท่ี
ชาวบา้นเขาเมตตาแล่ช้ืนเน้ือสดๆ ให้กบัพวกมนั ไม่ทราบว่าใครจะชนะ แต่ท่ีน่าจะเป็นตาอยู่คือ สุนัขพื้นราบตวั
หน่ึงท่ีกาํลงัเดินเขา้มาแบบไม่กลวัใคร น่ีแหละอินเดีย.. 

เราเดินกนัอยา่งเพลิดเพลินเพราะมีตน้ไมใ้หร่้มเงาตลอดสองขา้งทาง มาถึงสถานีตาํรวจมะไซร่ี จากนั้นกเ็ขา้
มาสู่ชุมชน มีชาวบา้นวางผกัสดผลไมข้ายตามพ้ืนทัว่ไป หลวงพ่อเห็นกองผกัรากไมอ้ะไรสักอยา่ง ท่านให้พระไป
หยบิมาแลว้ลองดมดู คลา้ยรากผกัชี  

เม่ือเดินเกือบจะพน้ชุมชนมะไซร่ี ก็มาพบธงของเราปักไวท่ี้หนา้ซอยแห่งหน่ึงเป็นทางเขา้ชุมชนช่ือ บนัน่ี 
จึงเล้ียวเขา้ไปตามถนนเส้นนั้น หลวงพ่อขอเขา้ทางครู่หน่ึงแลว้เดินต่อมาไม่ก่ีสิบเมตรก็มาถึงท่ีพกัคือ ระกี เมโม
เรียล อินเตอร์ คอลเลจ ชุมชนเมืองมะไซร่ี 

โรงเรียนแห่งน้ีมีพื้นท่ีกวา้งขวางและยงัมีตน้ไมม้ากมาย เราจึงหาท่ีพกักนัไดอ้ย่างสะดวกและอิสระ จึง
สรุปว่าในวนัน้ีเราเดินกนัไดร้าว 30 กม. ระยะทางขา้งหนา้อีกประมาณ 120 กม. ไม่ไกลแลว้สาํหรับชยัชนะของทุก
คน นมสัเต 

วันที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที่ 33 ของการเดินธรรมยาตรา โปรแกรมการเดินทางของวนัน้ีผูส้าํรวจ
ทางแจง้ว่า ช่วงเชา้เราจะเดินกนั 12 กม. ส่วนช่วงบ่ายจะเดินกนัเพียง 10 กม. จึงทาํใหส้ามารถวางแผนการเดินทาง
กนัได ้

เม่ือทุกคนมาพร้อมกันแล้ว หลวงพ่อก็เ ร่ิมต้นสอนว่า “สมัยนี้เวลาใครป่วยกันนิดๆ หน่อยๆ ก็ไป
โรงพยาบาลกัน ไม่มีความอดทนเหมือนคนสมยัก่อนเลย” แลว้หลวงพ่อก็เล่าเร่ืองเม่ือคร้ังปลายสมยัพุทธกาลใหฟั้ง
วา่อาหารม้ือสุดทา้ยของพระพทุธเจา้คือ สุกรมทัวะ 

หลวงพ่อบอกว่า “อาหารท่ีมีอานิสงส์มากท่ีสุดคือ อาหารมือ้แรกท่ีถวายก่อนตรัสรู้และอาหารมือ้สุดท้าย
ก่อนจะทรงปรินิพพาน ผู้ถวายอาหารสองมือ้น้ันกคื็อนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสและนายจุนทะผู้ถวายสุกร   
มทัวะตามลาํดับ หลงัจากท่ีทรงฉันภัตตาหารมือ้สุดท้ายแล้ว พระพทุธเจ้าทรงพระอาพาธด้วยโรคปักขนัธิกาพาธ ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่า ร่างกายของมนุษย์กต้็องเจบ็ไข้ได้ป่วยกันทุกคน ไม่เว้นแม้แต่พระพทุธองค์เอง” 

หลวงพ่อสอนต่อไปว่า “ร่างกายของเรานีค้นท่ัวไปมักคิดกันว่าเป็นของเก่งของดีของสวยงาม แล้วเก่งจริง
หรือเปล่า...? ไม่เก่ง..เพราะมนัต้องป่วยและเส่ือมลงไป อย่างนักกีฬาโอลิมปิคหรือนางงอมนางแงมนางงามกดี็ ท่ีคิด
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กันว่าร่างกายแขง็แรงและสวยงาม แต่เม่ือแก่ลงไปแล้วสังขารกเ็ส่ือม ความแขง็แรงความสวยงามกเ็ปล่ียนไป ไม่
เป็นเหมือนอย่างเดิม” 

“พวกเรามาเดินธรรมยาตรากันน่ี ทุกก้าวกเ็ป็นทุกข์ท้ังน้ัน เรามาเดินให้เห็นทุกข์กัน เม่ือเดินกันจบสาํเร็จลง
แล้วกลบัไปบ้านแล้วกไ็ม่ต้องไปคุยว่า ฉันเก่ง ฉันเดินธรรมยาตราจบแล้ว ให้รู้จักสังวรสาํรวมจึงจะถกูจะควร” 

“พ่อแม่น่ีรักลูกมาก ครูบาอาจารย์กรั็กลูกศิษย์เช่นกัน ลูกศิษย์ดีกรั็ก ไม่ดีกรั็ก ต้องหาท่ีกินท่ีพักให้ลูกศิษย์ 
แม้ว่าลกูศิษย์จะไม่รักหรือนินทาว่าร้ายอาจารย์กต็าม” 

ต่อมาหลวงพ่อถามว่า “ทุกคนรู้จักคาํว่า จรรยาบรรณ กันไหม..? คือ การมีมารยาทท่ีดี รู้จักหน้าท่ี รู้จัก
กาลเทศะ และรู้จักคาํว่า ขออภัยนะ รู้จักคาํว่าแส่หรือเสือกไหม... ? แต่กย็งัดีกว่าขับไล่ไสส่ง จะเอาแต่ตัวกู เอาแต่
พวกของกู” หลวงพอ่วา่กิเลสของคนใหฟั้งกนั 

จากนั้นทาํวตัรสวดมนตแ์ผเ่มตตาแลว้จึงออกเดินทางไปตามถนนในซอยท่ีเขา้มาเม่ือวานแต่ก่อนจะถึงถนน
ใหญ่กพ็ากนัเดินลดัทุ่งกนัแลว้จึงข้ึนมาบนถนนเพราะเป็นคนันาเดินไดที้ละคน ผูท่ี้ข้ึนมาถึงถนนแลว้ก็สาํรวจตวัเอง
โดยเฉพาะท่ีรองเทา้ พบวา่โดนกบัระเบิดกนักมี็ มนัซ่อนตวัอยูใ่นฟางไมพ้รางตวัอยูต่รงทางข้ึนถนนน่ีเอง แลว้ต่างก็
มายนืลุน้กนัว่าคนท่ีตามหลงัมาใครจะโดนบา้ง แทนท่ีจะบอกกนันะกลบัยนืดูว่าใครจะเป็นผูโ้ชคดี หลวงพี่หมีหรือ
พระอาจารย์พฤษพงษ์ ฐิติคุโณ ทราบกนัทัว่ไปในนามพระพ่ีเล้ียงสามเณรภาคฤดูร้อน ท่านเดินมากลุ่มสุดทา้ย คงจะ
เห็นคนขา้งบนเฮฮาอะไรอยู ่ท่านกค็งจะทราบอยูบ่า้งจึงข้ึนมาแลว้ทาํท่าเหยง่ๆ เอียงตวัไปมา จนสามารถรอดพน้กบั
ระเบิดไปได ้ฝีมือไม่เบาเหมือนกนัขนาดรูปร่างทว้มขนาดนั้นแต่กย็งัใชว้ิชาตวัเบาเป็นซะดว้ยนะขอรับ 

คณะธรรมยาตราเดินตรงต่อไปตามถนนอย่างเพลิดเพลินเพราะสองขา้งทางเป็นธรรมชาติท่ีสวยงามไป
ตลอด มีทั้งทุ่งไรทุ่งนา ป่าไมเ้ร่ือยไป บางช่วงกเ็จอสตัวป่์าตามธรรมชาติอยา่งเช่น นกกระเรียนหวัแดงสองตวัจู๋จ๋ีกนั
อยู ่หลวงพ่อแนะนาํให้ช่างภาพเขา้ไปจบัช็อตเด็ดให้ไดภ้าพสวยๆ โดยให้ช่างภาพค่อยๆ ยอ่งเขา้ไปใกลน้กสองตวั
นั้น แลว้ใหอี้กคนทาํท่าจะเขา้ไปหามนั พอมนัเห็นคนกาํลงัเขา้มา มนัก็กระพือปีกสยายขนค่อยๆ บินไป ช่างภาพจึง
ไดภ้าพนกกระเรียนกระพือปีกบินอยา่งสวยงามโดยไอเดียของหลวงพอ่สนอง สาธุ 

เราเดินมาถึงคลองส่งนํ้ าชลประทานท่ีสะอาดและไหลแรง ท่ีไม่ค่อยพบก็คือเป็นคลองแฝดท่ีขนานกนัไป
ตลอดทาง จากนั้นเดินมาถึงชุมชนเลก็ๆ แห่งหน่ึง ผา่นวดัฮินดูเพราะมีเจดียส์ไตลฮิ์นดูท่ีมีเทพเจา้ของเขามากมายบน
เจดียน์ั้น  

เดินออกจากชุมชนแห่งหน่ึงมาแลว้ ก็มาเจอป้ายบอกทางไปเมืองบลัรามปูร์อีก 110 กม. นานปาร่าอีก 119 
กม. และเมืองศราวตัตีอีก 124 กม. ซ่ึงเรายงัเดินกนัอยูบ่นถนนสาย NH28-C อยูเ่ร่ือยไป มาถึงช่วงหน่ึงท่ีขา้งทางมี
ตน้มะตูมกาํลงัออกลูกดกมากมาย พระท่านช้ีให้หลวงพ่อดู หลวงพ่อจึงให้เขา้ไปถามชาวบา้น พวกเขาก็มีนํ้ าใจให้
คนของเราเขา้ไปเก็บลูกมะตูมถึงท่ีตน้เลย ลูกมะตูมของอินเดียไม่เหมือนกบับา้นเราเพราะขนาดใหญ่นอ้งๆ แตงโม
เลย ซ่ึงเม่ือตอนท่ีหลวงพ่อมาเดินธุดงคอิ์นเดียคร้ังแรกช่วงเดินไปพาราณสี ก็มีคุณพราหมณ์คนหน่ึงถวายผลมะตูม
แบบน้ีใหก้บัหลวงพอ่เช่นกนั มาคร้ังน้ีกไ็ดอี้กคร้ัง สาธุ 
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ในท่ีสุดเรากม็าถึงสถานท่ีพกัทานอาหาร บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 23 ท่ีบอกว่าอีก 2 กม.จะไปถึงชุมชนเมือง
ช่ือ รามนะคะระ เดินกนัมาไดร้ะยะทาง 12 กม.พอดีตามท่ีแจง้มาตั้งแต่ช่วงเชา้ ท่ีพกัทานอาหารของวนัน้ีคือ
โรงเรียนแห่งหน่ึงช่ือวา่ ซนัล่ี กนุจ ์มอนติซาล่ี สคูล ซ่ึงช่วงนั้นมีนกัเรียนกาํลงัเรียนหนงัสือกนัอยูด่ว้ย 

เม่ืออาหารพร้อมจึงเร่ิมพิจารณาอาหารกนั เสร็จเร่ืองทานอาหารกนัแลว้ หลวงพ่อก็บอกว่า “ท่ีพักข้างหน้า
อีกไม่ไกลนะ ประมาณ 2 ช่ัวโมงกว่ากถึ็งแล้ว มาแผ่เมตตากันก่อน” แลว้หลวงพ่อก็บอกว่า “คนอินเดียน่ีเขาเดิน
ระวังรถกัน เดินท่ีริมถนน แต่พวกเราเล่นเดินกันคร่ึงถนนกันเลย คนขบัรถเขากอ็าจจะลาํบากใจ ถ้าเป็นท่ีเยอรมนัทาํ
แบบนีไ้ม่ได้ โดนตาํรวจจับแน่เพราะประเทศเขามีระเบียบวินัยมาก แต่น่ีประเทศอินเดียอิสระทุกอย่าง เขาให้เกียรติ
กับคนเดินถนน แต่พวกเรากต้็องไม่ประมาท” 

จบแลว้หลวงพ่อนาํสวดมนต์แผ่เมตตา ทุกคนออกเดินกนัไปก่อนเช่นเคย แต่หลวงพ่อท่านเดินเขา้ไป
สาํรวจในโรงเรียนวา่เป็นอยา่งไร เม่ือเขา้มาในเขตการเรียนการสอนก็พบว่า โรงเรียนท่ีอินเดียต่างจากบา้นเราหลาย
อย่าง ท่ีอินเดียจะมีอาคารเรียนน้อยมากและบางท่ีก็เปิดโล่ง ไม่มีห้องแบ่งซับซ้อน โรงเรียนน้ีไม่ตอ้งมีท่ีกั้นห้อง
เรียน เขาเรียนรวมกนัเลยตั้งแต่เดก็เลก็ไปถึงเดก็โต เพียงแต่หนัหนา้เขา้กระดานไปคนละทางกนัเท่านั้น 

คุณครูของเขาซ่ึงถา้ออกไปขา้งนอกก็ดูไม่ออกเลยว่าคนน้ีเขาเป็นคุณครูเพราะการแต่งกายไม่ไดต่้างจาก
ชาวบา้นธรรมดาเลย พอเขา้มาในโรงเรียนแลว้นกัเรียนเงียบเสียงจึงทราบว่าคุณครูมาถึงแลว้ การเรียนการสอนก็
ธรรมดามากเพราะคุณครูจะใชก้ระดานเพียงแผน่เดียว ส่วนนกัเรียนกจ็ะตั้งใจฟังตั้งใจเรียน ไม่ค่อยคุยกนัเหมือนเดก็
นกัเรียนไทยท่ีส่วนใหญ่ดูจะไม่เคารพคุณครูกนัเท่าใด  

อีกอยา่งคือท่ีน่ีเขาเรียนกนัไม่มาก วนัหน่ึงเรียนกนัไม่ก่ีชัว่โมงไม่ก่ีวิชา ต่างจากเด็กไทยท่ีเรียนกนัทั้งวนัไม่
รู้ก่ีวิชาบา้ง ตกเยน็บางคนยงัตอ้งไปเรียนพิเศษเสียอีก เนน้เรียนกนัมากเขา้ไวแ้ต่ไม่สนใจว่าเด็กจะไดอ้ะไรไปบา้ง 
เรียนมากเขา้ไวก่้อนเป็นดี แต่เด็กของเขาเรียนนอ้ย แต่ว่าไดผ้ลและฉลาดมากกว่าเด็กของเรา เพราะเขาจะเนน้ไปท่ี
ความเขา้ใจของเดก็มากกวา่ อนัน้ีกล่าวถึงโดยรวมไม่ใช่เฉพาะตวับุคคล 

หลวงพ่อเขา้ไปชมการเรียนการสอนของท่ีน่ี ตอนนั้นมีเด็กนักเรียนหลายชั้น คลาส 3 กบัคลาส 9 ก็
ประมาณ ป.6 กบั ม.1 ของบา้นเราได ้เดินเขา้ไปชมการเรียนของเด็กป.1 กาํลงัเรียนวิชาภาษาองักฤษอยู ่ใหเ้ด็กชาย
คนหน่ึงตวัผอม หวัทุยและโต ผมสั้นเกรียน ผวิดาํ ใส่เส้ือเช้ิต กางเกงขายาวดูมอซอ ตอนแรกแกก็เขิน แต่พอขอให้
เขียนช่ือของเขาจึงเขียนให ้เขาช่ือ ด.ช.มลัข่าน แกเขียนคล่องมากและดูฉลาดและหวัไวตามหวัของแก 

นกัเรียนกาํลงัเรียนในอาคารเปิดร่วมกนัแต่คนละฟากกนั ส่วนอีกชั้นไปเรียนกลางแจง้กลางตามร่ก็มี ตอน
นั้นเขากาํลงัสอบอยู่ด้วย วิธีสอบก็ธรรมดามากเพราะเขาให้นักเรียนนั่งท่ีพื้นดินกระจายกันไปทัว่สนามกลาง
โรงเรียนแลว้ทาํขอ้สอบกันตรงนั้นเลย แปลกดีไม่เหมือนกับบา้นเราท่ีนั่งติดกัน บางทีคุณครูเผลอก็แอบลอก
ขอ้สอบบา้งกมี็ แต่ไม่ทราบวา่เดก็ของเขาจะลอกกนับา้งหรือเปล่า 

หลวงพ่อเดิมชมและใหถ่้ายภาพบนัทึกเอาไวไ้ปใหค้นไทยดูกนั จากนั้นจึงออกเดินทางกนัต่อ ซ่ึงหลวงพ่อ
ใหค้วามเห็นว่า “เดก็ของเราเรียนกันมากเกินไป พวกอาจารย์จบดอ็กเตอร์กเ็อาของยากๆ มาให้เดก็เรียนจะได้คิดว่า
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เราเก่งทันสมัยตามโลกได้ แต่ของอินเดียเขาเน้นไปท่ีเด็กต้องเข้าใจและนาํไปใช้ในชีวิตจริงได้ เขาไม่ตามฝร่ัง
ท้ังหมด ส่ิงไหนดีท่ีเข้ากับประเทศเขาได้เขากน็าํมาสอนเดก็ ไม่จาํเป็นต้องไปตามพวกฝร่ัง อย่างวิชาเรียนของเดก็
ตั้งแต่ ป.1-ป.6 เขากจ็ะไม่มีการเปล่ียนแปลงรายวิชาเลย พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรียนกันมาอย่างไร รุ่นลกูรุ่นหลานกเ็รียน
กันแบบน้ัน ดังน้ันไม่ว่าผ่านไปก่ีรุ่นต่อก่ีรุ่นกจ็ะเรียนแบบเดียวกัน ปู่ย่าตายายกส็ามารถสอนลูกสอนหลานแบบท่ี
ตนเรียนมาตอนเป็นเดก็ได้” 

หลวงพ่อพูดต่อไประหว่างการเดินว่า “ด๊อกเตอร์ของประเทศอินเดียเขาเก่งและรักชาติบ้านเกิดของเขา ไม่
ไปตามฝร่ัง เอาชาติเป็นหลัก อย่างวิชาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของชาติน่ีสําคัญมาก เขาให้เดก็เรียนประวัติของผู้ ท่ี
เป็นคนดีช่วยเหลือชาติบ้านเมืองอย่างเช่น ดร.อัมเบด็ก้าร์ มหาอาตมคานธีหรือเนรูห์ ไม่ต้องไปเรียนคนดีคนเก่งของ
ชาติอ่ืน ซ่ึงเขาต้องการปลูกฝังให้เยาวชนของเขารักชาติและเอาตามอย่างผู้นาํของเขาท่ีรักและเสียสละเพ่ือประเทศ 
ใครจะเก่งอย่างไรเขากไ็ม่สนใจเพราะเขามีประวัติผู้นาํท่ีเสียสละเพ่ือชาติของเขากพ็อแล้ว” 

อนัน้ีสาํคญัมากสาํหรับการปลูกฝังเร่ืองของการรักชาติของตนและเสียสละเพื่อส่วนรวม ซ่ึงวิชาการเรียน
ของคนไทยยงัเสียเปรียบอินเดียอยูม่าก เพราะเราไปเลียนแบบเอาตามอยา่งฝร่ังกนัมามากเกินไป จนเด็กหรือคนใน
สังคมไม่คาํนึงถึงการเสียสละเพ่ือชาติบา้นเมืองแต่จะเอาครอบครัวพวกพอ้งของตนใหร้อดให้เป็นใหญ่ก่อน ตรงน้ี
สงัคมไทยเปล่ียนแปลงไปมากในเร่ืองของความรักและเสียสละเพ่ือชาติ  

ช่วงบ่ายน้ีเดินกนัสบายๆ เพราะท่ีพกัอยูข่า้งหนา้ไม่ไกลน้ีเอง เราเดินขา้มทางรถไฟกนัแลว้เดินโคง้ไปตาม
ถนนก็มาเจอทางแยกและป้ายบอกทางไปบะฮะรายอีก 69 กม.และลุมพินีอีก 279 กม. จากนั้นเดินมาเจอฝงูลิงขา้ง
ถนน จึงนาํอาหารไปใหพ้วกมนั มีตวัหน่ึงแขนดว้นไปขา้งหน่ึง ดูน่าสงสารเพราะมนัเคล่ือนไหวไม่คล่องแคล่ว 

เรามาหยดุพกัด่ืมนํ้าปานะและกะลมัจายท่ีขา้งทางร้านแห่งหน่ึง หลวงพ่อมาพกัขา้งนอกใตต้น้ไมใ้หญ่ ท่าน
ฉนันํ้ าเป็ปซ่ีใส่เกลือแลว้นัง่หลบัตาพกัหน่ึง วนัน้ีพบหนงัสือพิมพล์งข่าวการเดินธรรมยาตราสองฉบบัคือ อะมะระ 
อุจาล่า และ แดนิก จากะรัน ฉบบัแรกเป็นข่าวทอ้งถ่ินของเมืองบาราบงัก้ีท่ีเราเดินผ่านมาเม่ือวาน ประจาํวนัท่ี 19 
กุมภาพนัธ์ เขาเขียนว่า ธรรมยาตราสันติภาพมาจากคณะของไทยแลนด์จะไปสาวัตถีและจบท่ีพุทธคยา ส่วนฉบบั
แดนิกจากะรันลงภาพพระคุณเจา้กาํลงัฉนัภตัตาหารกนัอยู ่

เวลาผา่นไปพกัใหญ่จึงออกเดินกนัต่อ มาถึงชุมชนเมืองรามนะครั เป็นเมืองท่ีมีผูค้นมากพอสมควร เจอป้าย
บอกทางไปสาวตัถีอีกคร้ังท่ีเหลือระยะทางเพียง 110 กม.  

มาถึงแยกช่วงทางโคง้ในชุมชน พบธงสีฟ้าของเราผกูไวท่ี้หนา้ทางเขา้ จึงพากนัเดินเล้ียวซา้ยเขา้ไป มาอีก
ไม่ไกลก็มองเห็นจีวรพระและกลุ่มเต็นทม์ากมายแสดงว่ามาถึงท่ีพกัแลว้ เขา้มาขา้งในพบว่าท่ีน่ีเป็นโรงเรียนใน
ชุมชนน้ีช่ือ บะฮะรามฆาต พบับลคิ สคลู เมืองรามนะครั 

ภายในมีอาหารเลก็ๆ เพียงสองหลงั มีบ่อนํ้ าโยกสองแห่ง ขา้งหน่ึงติดกบัหมู่บา้น อีกขา้งหน่ึงและขา้งหลงั
ติดกบัสวนผกั ทุ่งไร่มาสตาดของชาวบา้น หลวงพ่อท่านไปกางเต็นทบ์ริเวณขา้งนอกของมุมอาคารหลงัหน่ึง จึง
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เป็นอนัว่าวนัน้ีเดินกนัสบายๆ เพียง 21 กม. เท่านั้น แต่ทราบมาว่าวนัพรุ่งน้ีจะตอ้งออกแรงเหน่ือยอีกคร้ังเพราะข่าว
รายงานมาวา่ 29 กม.เลยทีเดียว นมสัเต   

วันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่ 34 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้น้ีมีนํ้ าคา้งจบัท่ีเตน็ทห์นาพอสมควร 
เสียงปลุกจากคุณออ้ดงัแต่เชา้เช่นเคย เม่ือเกบ็สมัภาระกนัแลว้จึงมารวมกนัท่ีพกัของหลวงพ่อสนอง หลวงพ่อแจง้ว่า 
“เม่ือวานมีชาวบ้านมาเย่ียมพวกเรา เขาบอกว่าจะพาไปทางลดัท่ีสามารถย่นระยะทางลงได้ 2-3 กม.” แสดงว่าเราจะ
เดินกนัแค่ 26-27 กม.เท่านั้น จากเดิมท่ีแจง้ไว ้29 กม. ดงันั้นเชา้วนัน้ีหลวงพอ่จึงขอใหท่้านเดินนาํทางไปก่อน 

จากนั้นหลวงพ่อพูดถึงสงครามเวียดนามระหว่างอเมริกาและเวียดนาม มาถึงการยึดครองประเทศอินเดีย
โดยองักฤษ แลว้ท่านก็ยอ้นเขา้มาในเร่ืองของความอดทนโดยสรุปว่า “คนท่ัวไปคิดว่าผู้ ท่ีชนะคือผู้ ท่ีได้รับความ
สะดวกสบาย แต่อันท่ีจริงแล้วคือคนแพ้ อย่างลูกๆ ของโยมเลีย้งให้เขาสบายแล้วเขาเอาตัวรอดกันได้ไหม...? เขา
เช่ือฟังพ่อแม่ไหม..? เขากไ็ปเช่ือคนอ่ืน เขาไม่เคยลาํบาก ไม่เคยฝึกอดทน ความลาํบากน่ีจะสอนให้คนเข้มแขง็
อดทน ชนะได้ทุกอย่าง...”  

“ศึกคร้ังนีข้องเราไม่ใหญ่นักหรอก แต่ศึกคร้ังหน้าจะใหญ่กว่านี ้คือ ศึก 3 ขาของตัวเราเอง เราจะต้องช่วย
ตัวเองเพราะร่างกายเดินไม่ปกติแล้ว” แลว้หลวงพอ่กย็กตวัอยา่งโยมท่ีพิการทางสายตาคนหน่ึงว่าโยมเขาตอ้งการจะ
ถวายปัจจยัใหก้บัหลวงพอ่และอยากเห็นหนา้ของหลวงพ่อ จึงตอ้งใหลู้กหลานและพยาบาลช่วยเอานํ้ าลูบตา แลว้จึง
ค่อยๆ ลืมตามาดูหลวงพอ่ จึงไดถ้วายเงินจาํนวนหน่ึงแสนบาทในคร้ังนั้น 

หลวงพอ่สอนต่อไปวา่ “คนท่ีข้ามทุกข์ได้ เอาตัวรอดแล้วกคื็อ พระอรหันต์ สามารถข้ามวัฏฏสงสารได้แล้ว 
เรามาเดินธรรมยาตรา มาสร้างความแขง็แกร่งให้กับตัวเอง มาเป็นเหลก็นํา้พี ้นาํมาตีมาเคาะสนิมใจออกไปให้หมด” 

“พระพทุธเจ้าทรงพาพระสาวกเดินมาตลอดพระชนม์ชีพ ตีส่ีพระองค์กท็รงเดินจงกรมแล้ว แต่พวกเรายงัไม่
ต่ืนกันเลย ท่ีเมืองสาวัตถีหนาวกว่านีอี้ก แค่นีเ้รายงัทนกันไม่ได้ แล้วกลบัไปโยมจะพ้นความแก่ไหม ความเจบ็ไหม
..? อาตมาปฏิบัติมาเพ่ือช่วยตัวเอง รักษาตัวเอง ไม่ต้องการเข้าโรงพยาบาล เราจะหนีไปไหนกไ็ม้พ้นความเกิดแก่เจบ็
ตายน่ี ทุกข์ท่ีสุดคือตัวเรา สุขท่ีสุดกต็ัวของเรา...” 

หลวงพ่อสอนจบแลว้ก็นาํวตัรสวดมนตแ์ผเ่มตตาแลว้จึงออกเดินทาง ออกจากโรงเรียนท่ีพกัแลว้ก็เล้ียวไป
ทางขวาเพ่ือไปทางลดัตามท่ีชาวบา้นบอกมาเม่ือวาน ถนนเป็นทางลูกรังมีฝุ่ นมาก เดินผา่นหมู่บา้นมีไมก้าํลงัถูกแปร
รูปมากมาย ท่ีน่ีเขาเล่ือยไมข้าย  

พระดร.แขกอินเดียท่ีมากบัเราท่านไอไม่หยุด หลวงพ่อท่านไดย้ินบ่อยเขา้ก็จึงเอายาตานโจนให้ท่านฉัน
ตรงท่ีเราเดินนัน่เลย มาถึงมสัยดิแห่งหน่ึงในหมู่บา้นแลว้จึงออกมาถึงชายทุ่งท่ีมีทางสามแยก หยดุดูทางกบัพกัหน่ึง
แลว้จึงพากนัเล้ียวไปทางขวา ซ่ึงทางเดินตอนน้ีเป็นแนวคนัไร่ ท่ีขา้งขวาติดกบับา้นคนและขา้งซ้ายเป็นทุ่งไร่นา
เขียวขจีกวา้งใหญ่สุดสายตา  
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ตามทางท่ีเราเดินกนัในตอนน้ีรถไม่สามารถวิ่งไดแ้ลว้ และท่ีสาํคญัคือมีกบัระเบิดมากจริงๆ ทั้งของคนและ
ของสัตว ์เห็นมากข้ึนๆ ก็พอจะแยกออกว่ากองใดเป็นของคน กองใดเป็นของววัควาย แต่ถึงจะเดินสุดระวงักนั
อย่างไรก็หลบไม่พน้ก็มี ตามรองเทา้น่ีเหลืองอ๋อยไปตามกนั บางคนจึงเอาเทา้เดินถูตามพื้นหญา้พ้ืนทรายกลบ
เกล่ือนร่องรอยของตนเพราะใครท่ีเหยียบลงไปแลว้ ถา้หมู่เพื่อนทราบก็จะกลายเป็นเร่ืองตลกไปทนัที ทั้งๆ ท่ีหมู่
เพื่อนกโ็ดนเหมือนกนั 

 ช่วงน้ีมองไปทางขา้งหนา้และขา้งหลงัก็จะพบกบัภาพการเดินธรรมยาตราของพวกเราท่ีเป็นระเบียบวินยั
กนัท่ีสุดตั้งแต่เดินมา เพราะทางเดินบงัคบัใหต้อ้งเดินกนัทีละคนเป็นแถวยาวเร่ือยไป ถา้ใครคิดแตกแถวเพ่ือจะแซง
ไปขา้งหนา้ กต็อ้งคิดใหม่เพราะกบัระเบิดตั้งเวลาไวต้ลอดขา้งทาง มีมากจริงๆ 

มาถึงทางแยกไปถนนในหมู่บา้นอีกแห่ง แต่ทาํไปทาํมาไม่เห็นมีชาวบา้นมานาํทาง เขาคงจะบอกทางกบั
หลวงพ่อตั้งแต่เม่ือวานแลว้กระมงั หลวงพ่อจึงให้เดินตรงไปตามคนัไร่เช่นเคย แลว้ก็มาเล้ียวขวาโคง้ไปตามคนัไร่ 
จึงมาเดินผา่นขา้งหมู่บา้นแต่ยงัเป็นแนวคนัไร่อยู ่บริเวณน้ีมีววัควายมากมาย มนักม็องแบบกลา้ๆ กลวัๆ บา้ง ขู่บา้งก็
มี อย่านะ...พ่ีวัว... 

จากนั้นเดินพน้เขตหมู่บา้นแห่งนั้นมา มองไปไกลๆ ก็เห็นแนวสายไฟสําหรับทางรถไฟของอินเดีย จึง
หาทางเดินไปตามตรงนั้น เดินมาอีกก็พบกบักองอะไรไม่ทราบอยา่งกบัมีคนป้ันเอาไวเ้รียงกนัไปทัว่ทุ่งไร่มากมาย 
น่าจะเป็นหลุมศพของชาวมุสลิม 

ก่อนมาถึงทางรถไฟเราก็มองเห็นกวางตวัหน่ึง แต่พอมนัเห็นคนก็วิ่งหนีไป ในท่ีสุดเราก็เดินมาถึงทาง
รถไฟ แต่ก็ตอ้งมองซา้ยมองขวาใหดี้ไม่ใช่ด่วนรีบขา้มไปเพราะอนัตรายหากมีรถไฟแล่นผา่นมา เม่ือขา้มทางรถไฟ
มาแลว้ก็ลงมาสู่ถนนอีกคร้ัง ถนนเส้นน้ีวิ่งคู่ไปกบัทางรถไฟ หลวงพ่อมาถึงถนนเป็นกลุ่มแรกเพราะเดินนาํหนา้มา
ก่อน ลงมาถึงพื้นถนนแลว้หลวงพ่อก็หยดุรอใหทุ้กคนเดินลงมาท่ีถนนครบกนัทุกคน ดูท่านเป็นห่วงทุกคน มองไป
ยงัฝ่ังตรงขา้มเป็นป่าไมไ้ร่นาขนาดใหญ่ แต่ท่ีตอ้งทาํให้ทุกคนหยดุชมกนัเป็นจุดเดียวกนัก็เพราะมีฝงูนิลกาและฝงู
กวางนบัเป็นสิบตวั กาํลงัหากินกนัอยา่งอิสระ ระยะท่ีมองเห็นถือว่าใกลพ้อสมควร ขนาดตวัของพวกมนัใหญ่มาก 
ท่านสุปัญญา ปัญญาวโร พระช่างภาพ ท่านกทุ่็มเทดี ค่อยๆ หาทางลงไปท่ีทุ่งนาแลว้แอบยอ่งเขา้ไปใกล้ๆ  เพื่อจะจบั
ภาพของพวกมนั ช่างภาพโทรทศัน์ SBBTV และคุณออ้ก็ไม่เบาลงไปจบัภาพเช่นกนั มองเห็นฝงูสัตวป่์าแลว้ก็รู้สึก
เพลินดีเพราะเมืองไทยหาดูไดย้าก 

เม่ือทุกคนมาครบกนัแลว้ รู้สึกว่า คุณโยมอาจารย์กรพัฒน์และคุณรัดเกล้า พิธีกรสถานีวิทยสุังฆทานธรรม
จะเดินมาเป็นชุดสุดทา้ย สองคนน้ีมาขอร่วมเดินสร้างบารมีสัมผสักบับรรยากาศการเดินท่ีอินเดียเป็นคร้ังแรกบา้ง 
จึงเพิ่งจะตามมาเร่ิมตน้เดินกนัท่ีเมืองลคัเนาวน้ี์เอง อีกทั้งยงัเอายาสมุนไพรและของฝากตามมาให้อีกดว้ย สาธุกบั
พิธีกรทั้งสองท่าน คงจะสมัผสักบัรสชาติของการเดินธรรมยาตราไปกนัเตม็อ่ิมแลว้นะ 

ระหว่างท่ีเดินเลียบไปตามทางรถไฟ หลวงพ่อก็ช้ีใหดู้ดอกไมช้นิดหน่ึงท่ีท่านบอกว่าอยา่ไปเผลอกินก็แลว้
กนัเพราะมีหวงัเมาแน่ๆ คือ ดอกลาํโพง จนมาพบหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมืองไกซะระกนัจ์ อีก 23 กม. และ
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ทราบดว้ยว่าเรากาํลงัเดินอยูบ่นถนนเส้นเดิมท่ีผา่นมาคือ NH23-C แต่ยงัไม่ทราบว่าเราเดินลดัมาไดอ้ยา่งไร ตอ้งไป
ตรวจสอบเสน้ทางในกเูกิลเอิร์ทอีกรอบก่อนวา่ลดัมาไดก่ี้กิโลเมตรกนัแน่ 

เดินมาไดห้ลายกิโลเมตรเราก็มาถึงทางขา้มแม่นํ้ าขนาดใหญ่ พระอินเดียท่านถามชาวบา้นบอกว่าช่ือ แม่นํา้
คากังก้า ช่ือฟังยากมาก บนถนนสะพานขา้มแม่นํ้ าสายน้ีระยะทางไกลอยูม่ากน่าจะหลายกิโลเมตร แต่คงไม่เท่ากบั
สะพานขา้ม แม่นํา้โซน ตอนท่ีเดินอินเดียคร้ังแรก ช่วงนั้นอยูร่ะหว่างกาํลงัเดินจากพุทธคยาไปพาราณสี แม่นํ้ าสาย
นั้นมีขนาดกวา้งร่วม 5 กม. ใชเ้วลาเดินเป็นชัว่โมงกวา่จะขา้มไปได ้

เดินขา้มสะพานกนัมาแลว้มองลงไปขา้ง พบว่ามีนํ้ าไม่มากนกั ลึกเป็นบางช่วงค่อนไปทางฝ่ังตรงขา้ม ฝ่ังท่ี
เราเดินขา้มมานํ้ าต้ืนมาก เห็นมีเด็กๆ ลงไปเดินในนํ้ าไดอ้ยู่ ฝ่ังซา้ยท่ีเราเดินมองตรงไปก็เห็นทางรถไฟขา้มแม่นํ้ า
เช่นกนั ซ่ึงรัฐบาลเขากาํลงัก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขนานกบัทางเดิมอีกหน่ึงเลน ตอนท่ีเดินมาถึงกลางสะพานก็มีเสียง
รถไฟวิ่งมา พอวิ่งมาถึงกลางสะพานแลว้จึงเห็นขบวนรถไฟทั้งขบวนตั้งแต่หัวขบวนจรดทา้ยยาวเหยยีด ดูแปลกตา
ไปอีกแบบเพราะหาดูขบวนรถไฟทั้งขบวนแบบน้ีไม่ง่ายนกั 

เราใชเ้วลาเดินบนสะพานนานร่วมชัว่โมงเห็นจะได ้ก่อนขา้มมาถึงอีกฝ่ังมองลงไปในนํ้ า พบว่าบริเวณนั้น
นํ้ าลึกมากมีเรือจอดอยู ่แสดงว่าพื้นของแม่นํ้ าเอียงลงมาท่ีฝ่ังขา้งน้ี ท่านสุพฒัน์โชคมองลงไปในนํ้ าแลว้บอกว่า “ดู
นํา้ขุ่นจัง สงสัยจะไม่มีปลา” หลวงพ่อท่านจึงบอกว่า “มี.. มีปลา..” ดว้ยเหตุน้ีต่อมาหลวงพ่อจึงไดเ้ล่าเร่ืองขอตั้งช่ือ
ตอนว่า.. “ แม่เล่าให้ฟัง” ตั้งแต่ท่ีเดินกนัตอนนั้นยาวไปถึงท่ีพกัทานอาหารเลย ดงันั้นช่วงต่อไปน้ีจึงขอนาํเร่ืองท่ี
หลวงพอ่ท่านเดินเล่าใหพ้ระคุณเจา้ฟัง มาบรรยายใหก้บัผูอ่้านผูฟั้งไดรั้บทราบกนัเพราะหาฟังไม่ไดง่้ายๆ อีกแลว้ ถา้
ยาวเกินไปกต็อ้งขออภยัดว้ย เร่ืองมีอยูว่า่.. 

“สมยัก่อนชาวบ้านเขาจะนิมนต์พระให้ขึน้ธรรมมาสน์มาเทศน์โต้กันเพ่ือให้ได้อรรถรสในการฟังธรรม ซ่ึง
ปัจจุบันนีห้าดูหาฟังได้ยากแล้ว ตอนน้ันมีพระสองรูป องค์หน่ึงต้ังหัวเร่ืองว่า ในนํา้มีปลา ในนากต้็องมีข้าว อีกองค์
หน่ึงท่านกโ็ต้ว่า ไม่จริงเสมอไป องค์ท่ีตั้งหัวเร่ืองจึงถามว่า ไม่จริงอย่างไร องค์ท่ีแย้งท่านกชี็้ไปท่ีมะพร้าวใบหน่ึงท่ี
ยงัไม่ได้แกะเปลือกแล้วพูดว่า แล้วนํา้ในกะลามะพร้าวน่ันมีปลาไหม” 

มาถึงตอนท่ีฟังแลว้ดูสนุกมากข้ึนเพราะหลวงพ่อเล่าต่อไปว่า “องค์ท่ีถูกถามว่านํา้ในกะลามีปลาไหม ท่าน
กลับตอบแบบท่ีทุกคนไม่เช่ือกันว่า มี.. จากน้ันท่านกใ็ช้วิชาท่ีเรียนมาเสกลงไปแล้วท้าให้เปิดดูกัน เม่ือแกะเปลือก
ออกมาแล้ว ทุกคนกต้็องตะลึงเพราะมีปลากิมตัวเลก็ๆ ว่ายอยู่ในนํา้มะพร้าวใบน้ัน จึงทาํให้พระองค์น้ันดังไปท่ัว จน
ชาวบ้านนับถือกันมากมาย ส่วนพระอีกองค์กล็งจากธรรมมาสน์แล้วยอมแพ้หายไปเลย” 

เร่ืองน้ีหลวงพ่อบอกว่า “แม่เล่าให้ฟัง” แลว้ท่านก็เสริมต่อไปว่า “คนสมยัก่อนเขามีวิชาอาคม เขานิยมเรียน
กัน สมัยนี้แทบไม่มีแล้ว ท้ังยังไม่เช่ือเร่ืองแบบนี้กันด้วยเพราะไม่ได้เห็นกับตา แต่คนสมัยก่อนย่ิงในจังหวัด
สุพรรณบรีุเขาทาํได้กันจริงๆ ผมเคยเจอมาแล้ว” หลวงพอ่เล่าใหพ้ระฟังระหวา่งกาํลงัเดินไป 

ช่วงนั้นเราเดินผา่นชุมชนหน่ึงแลว้มาเจอสถานีรถไฟของชุมชนนั้นช่ือว่า ฆาฆร่า ฆาต ช่ือแปลกดี จากนั้น
หลวงพ่อก็เล่าประวติัคาํว่า เดิมบางนางบวช ซ่ึงเป็นช่ืออาํเภอหน่ึงของจงัหวงัสุพรรณบุรีให้ฟัง แต่ไม่สามารถนาํมา
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บรรยายลงไดเ้พราะเน้ือหาไม่เหมาะสม ถา้อยากทราบก็ให้ไปถามหลวงพ่อท่านเองก็แลว้กนั เน้ือเร่ืองคร่าวๆ ก็
พอจะเล่าไดเ้พียงวา่ “มีผู้หญิงคนหน่ึงท่ีกรรมวิเชียร เป็นคนท่ีสวยมากและถือพรหมจรรย์ ซ่ึงเธอปรารถนาไปเกิดยคุ
ของพระศรีอาริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปจากพุทธศาสนานี”้ ขอจบเพียงเท่าน้ีเพราะช่วงต่อไปนาํมา
เขียนลงไม่ได ้แต่ตอนทา้ยสรุปว่า “หญิงสาวคนน้ันรู้สึกปลงสังขารของตนจึงตัดหน้าอกของตัวเองแล้วเขวีย้งออก
ไปกลายเป็นเขาขึน้มาหน่ึงลูก ต่อมาภูเขากผ็ดุขึน้มาอีกหน่ึงลูก จึงเรียกตรงน้ันว่า เขานางนม” คนจงัหวดัสุพรรณฯ 
คงจะรู้จกักนั แต่เร่ืองน้ีหลวงพ่อบอกว่าเป็นนิยายประวติัของเขาลูกน้ีท่ีเล่าสืบต่อกนัมา ซ่ึงภูเขาท่ีสุพรรณบุรีแต่ละ
ลูก คนสุพรรณฯ เขาจะเล่าเป็นตาํนานนิทานผกูเร่ืองของเขาแต่ละลูกเอาไวเ้ป็นเร่ืองปะติดปะต่อกนั เพราะสมยัก่อน
ไม่มีโขนหนงัจึงตอ้งเล่าเป็นนิทานใหลู้กหลานฟังกนั 

พอมีเหตุแลว้หลวงพ่อก็จาํเร่ือง แม่เล่าใหฟั้ง อีกเร่ืองมาเล่าให้ฟังเป็นเร่ืองท่ีสาม ซ่ึงเป็นแนวอิทธิฤทธ์ิเร่ือง
จริงอีกเร่ืองหน่ึงคือวิชาแปลงกายเป็นจระเขว้่า.. “ตาจวงเป็นชายคนหน่ึง สมยัหนุ่มได้ไปร่ําเรียนวิชาคาถาอาคมกับ
อาจารย์ร่วมกับเพ่ือของแกคนหน่ึง ต่อมาต่างกแ็ยกย้ายกันไป ส่วนตัวแกเองกไ็ด้มาค้าขายอยู่ ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีกับ
ภรรยาของแก คร้ังหน่ึงมีนํา้ท่วม ตาจวงแกจึงนึกถึงวิชานีแ้ล้วบอกเมียแกว่า เด๋ียวจะมีขอนไม้ใหญ่ลอยมากใ็ห้ข้าม
ไปยงัฝ่ังตรงข้ามแล้วกใ็ห้เอานํา้ในขนัใบนีร้ดลงไปท่ีขอนไม้น้ันทันมีเลยนะ..” 

“จากน้ันแกกเ็ร่ิมบริกรรมคาถาเสกเป่าท่องมนต์วิชาท่ีแกเรียนมา โดยนํา้ในขันใบนีจ้ะสามารถทาํให้กลับ
กลายมาเป็นคนได้ เม่ือเสร็จแล้วแกก็ส่งขันนํา้ใบน้ันให้เมียของแกไป ส่วนตัวแกเองจึงกลายร่างจากคนไปเป็น
จระเข้แล้วค่อยๆ โผล่ขึน้มาให้เห็นแต่ข้างหลัง เมียของตาจวงเห็นขอนนํา้ลอยมาตามท่ีสามีบอกกจึ็งหอบข้าวหอบ
ของเดินข้ามนํา้ไป ก่อนถึงอีกฝ่ัง กรรมอะไรไม่ทราบ ภรรยาของตาจวงเหลือบไปเห็นหัวจระเข้ซ่ึงกคื็อสามีของแก
เอง แล้วกต็กใจทิง้ขนัใบน้ันออกไป..” ซวยแลว้สิตาจวงเอ๋ย 

กาํลงัฟังสนุกเลย หลวงพ่อเล่าต่อไปว่า “..แต่มีนํา้ในขนัหยดหน่ึงหยดลงไปท่ีหัวของจระเข้สามี จนบริเวณ
น้ันกลายเป็นเนือ้หนังคนขึน้มาจุดเดียว แล้วภรรยาของตาจวงกห็นีไป ปล่อยให้จระเข้สามีท่ีน่าสงสารตัวนีไ้ปตาม
ยถากรรม เล่ากันว่าจระเข้ตาจวงได้มาหาครอบครัวและภรรยาอยู่ เจ็ดวันเจ็ดคืน โดยร้องเสียงโหยหวนไปมา ซ่ึงกมี็
คนทราบว่าน่ันคืออดีตตาจวง แต่ไม่มีใครทราบวิธีแก้และกก็ลัวจระเข้เสียด้วย คนท่ีแก้ได้กคื็อเพ่ือนของตาจวงท่ี
เรียนวิชานีด้้วยกันมา แต่กไ็ม่ทราบว่าไปอยู่ ท่ีไหนแล้ว” 

หลวงพ่อจบทา้ยว่า “จระเข้ตัวน้ันกไ็ม่ได้กลับกลายมาเป็นมนุษย์ได้ และกต้็องไปหากินแบบจระเข้ต่อไป 
จึงเป็นท่ีมาของท่านํา้ตรงน้ันว่า ท่าตาจวง” หลวงพอ่เล่าจบแลว้กบ็อกวา่ เป็นเร่ืองจริงท่ีแม่เล่าใหฟั้ง  

ท่านบอกกบัพระท่ีเดินมาดว้ยกนัว่า “วิชาอาคมพวกนี ้ตอนเป็นฆราวาสผมลองมาหมดแล้ว คนสมัยก่อน
เขาจะเรียนวิชาอาคมเพ่ือป้องกันตัว ซ่ึงผู้ เรียนจะต้องมีคุณธรรมประจาํใจท่ีสาํคัญคือ ต้องมีสัจจะ คนสมัยก่อนเขา
เน้นท่ีสัจจะ ว่าอะไรกว่็าตามจริง แล้วกต้็องมีศีลธรรม ไม่ผิดลกูเมีย ด่าทอว่าหยาบ อันนีก้ส็าํคัญ” หลวงพ่อเล่าใหฟั้ง
แบบนั้น 

ต่อมาท่านพูดถึงเคร่ืองรางของขลงัท่ีท่านสะสมมามากมายสมยัตอนเป็นฆราวาส แต่เม่ือบวชแลว้ท่านก็
สละไปเกือบทั้งหมดให้กบัพี่เขยไป แต่ก็มีเก็บไวบ้างอยา่งและไม่มีใครทราบท่านรู้ของท่านองคเ์ดียว ท่านบอกว่า 
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“เคยลองของพวกนีม้าแล้ว อย่างตะกรุดหลวงพ่ออ่ิมท่ีท่านเคยมีกล็องมาแล้ว ของชิ้นนีมี้พลังอาคมแบบท่ีว่า ถ้ายิง
ออกก็ไม่เข้า ยิงเข้าก็ไม่ออก มีคนเคยเอาตะกรุดอันนี้ไปลองโดยเอาไปคล้องคอของไก่ตัวหน่ึง แล้วเอาปืนยิง 
ปรากฏว่าถ้าเลง็ไปท่ีไก่ตัวน้ัน ปืนยิงเท่าไรกไ็ม่ออก แต่เม่ือย้ายปากกระบอกปืนไปทางอ่ืนกลบัยิงออกทันที”  

เร่ืองพวกน้ีใครไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์มาคงจะไม่เช่ือ แต่วิชาพวกน้ีอยา่งท่ีหลวงพ่อบอกมนัเป็น
วิชาโลกีย ์พน้ทุกขไ์ม่ได ้แต่พวกนักเลงหรือคนสมยัก่อนเขาตอ้งมีกนัเพื่อคุม้ครองตนเองทั้งท่ีรู้ว่ามนัช่วยตนเอง
ไม่ไดต้ลอด แต่กมี็ไวเ้พื่ออุ่นใจดีกวา่ และผูท่ี้มีเคร่ืองลางของขลงัพวกน้ีกไ็ม่ใช่วา่จะเป็นคนร้ายหรือคนชอบมีเร่ืองมี
ราวเสมอไป คนพวกน้ีเขากต็อ้งมีสจัจะมีคุณธรรมอยา่งท่ีหลวงพอ่ท่านกล่าวมาแลว้ 

เร่ืองสุดทา้ยเร่ืองน้ีอาจจะยาวไปหน่อยแต่น่าสนใจ จึงขออนุญาตนาํมาเล่าให้ฟังเพราะเคยฟังมาบา้งแลว้
ตอนหลวงพอ่ไปเยีย่มพระท่ี อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา อยูติ่ดกบัเขตสามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องบา้นเรา แต่ตอนนั้น
ยงัไม่ปะติดปะต่อ มาตอนน้ีรู้สึกว่าหลวงพ่อจะเล่าไดล้ะเอียดกว่าคร้ังท่ีแลว้มาก คือ เร่ืองหลวงพ่ออ่ิม วัดวัวเขา 
จังหวัดสุพรรณบรีุ 

หลวงพ่อเร่ิมเล่าเร่ืองน้ีว่า “หลวงพ่ออ่ิมท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อแขก หลวงพ่อแขกนี้ก็เป็น
อุปัชฌาย์ของหลวงปู่สังวาลน่ีเอง หลวงพ่ออ่ิมเป็นพระท่ีมีวิชาอาคม ซ่ึงท่านไปเรียนมาในป่าดงดิบแล้วกม็าสอนต่อ
ให้ลกูศิษย์มีหลวงพ่อแขกด้วย ส่วนวิชาอาคมของหลวงพ่อแขกอาจารย์ของหลวงปู่สังวาล หลวงพ่อสนองเคยเล่าให้
ฟังตอนอยู่ ท่ีบ้านของพระอาจารย์ไล้ฟท่ีเยอรมนัว่า หลวงพ่อแขกท่านมีวิชาอาคมสามารถเข้าไปเมืองลบัแลได้ เมือง
ลับแลอยู่บริเวณท่ีเขาสารพัดดี หลวงพ่อแขกเข้าไปเจอทองคาํมากมายแล้วก็หยิบออกมาได้เพียงชิ้นเดียว แต่พอ
ออกมาข้างนอกแล้วทองคาํกลบักลายเป็นหินไป” รายละเอียดท่ีแน่นอนตอ้งไปใหห้ลวงพ่อเล่าใหฟั้งอีกรอบ ขอเล่า
เร่ืองของหลวงพอ่แขกเพียงเท่าน้ีเพราะตอ้งการจะเล่าเร่ืองของหลวงพอ่อ่ิม 

หลวงพ่ออ่ิมเรียกช่ือน้ีตามหลวงพ่อสนองท่านเรียก หลวงพ่อเล่าเร่ืองของหลวงพ่ออ่ิมว่า “สมัยเป็นหนุ่ม
ท่านกย็งัไม่ได้แต่งงานและคิดจะบวชแต่อยากรู้อะไรบางอย่างเพราะสงสัยมานาน แล้วนายอ่ิมในตอนน้ันกเ็ข้าไปหา
พ่ีสาวของตัวเองโดยบอกว่า..” ขออภยัถา้ตรงไหนไม่สุภาพ 

“พ่ีๆ กูขอจับหน้าอกมึงหน่อยเถอะ กูอยากรู้เหลือเกิน ถ้ากูจับแล้วกูจะไปบวชไม่สึกเลย..” หลวงพ่อบอกว่า 
“ผู้หญิงสมยัก่อนเขารักนวลสงวนตัวมาก เร่ืองมาแต่งกายเปิดหน้าโผล่หลงัแบบสาวสมยันีไ้ม่มีทาง ย่ิงเร่ืองแบบนีถ้้า
เป็นคนสมยัน้ันผู้หญิงเขาถือว่าแรงมาก ต้องออกเรือนไปแล้วเท่าน้ัน” 

“ด้วยความท่ีพ่ีสาวกเ็ป็นคนมีบุญอยากได้พระน้องชายบวชไม่สึก จึงไปท่ีหลังบ้านแล้วยอมให้น้องชายจับ
ตามท่ีขอ นายอ่ิมจับแล้วกม็าจับท่ีขาของตนเองแล้วบอกพ่ีสาวว่า มันกเ็หมือนกันน่ีหว่า กูเข้าใจแล้ว ทีหลังกูจับขา
ของกูเองกไ็ด้..”  เร่ืองท่ีนาํมาเล่าน้ีถา้ไม่สุภาพประการใด ตอ้งขออภยัทุกท่านดว้ย  

“ต่อมานายอ่ิมจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษตุ่อมาจึงเรียกกันว่า หลวงพ่ออ่ิม” ตามท่ีพวกชอบเคร่ืองรางของ
ขลงัรู้จกักนัดี “จากน้ันหลวงพ่ออ่ิมกเ็ร่ิมเสาะแสวงหาเรียนวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพัน ยิงไม่เข้าฟันไม่ออกไปในป่า
ดงดิบ หลวงพ่ออ่ิมมาเจอวัดในป่าลึกแห่งหน่ึง ข้างในมีพระอยู่รูปหน่ึง หลวงพ่ออ่ิมจึงเข้าไปหาและสอบถามว่าท่าน
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พรรษาเท่าใดแล้วครับ พระรูปน้ันบอกว่าผมพรรษา 200 แล้ว... ใครจะเช่ือแต่กต้็องเช่ือแต่หลวงพ่ออ่ิมท่านไปเจอ
มา” 

“หลวงพ่ออ่ิมมาพบพระอาย ุ200 พรรษาในป่าลึกแบบนีก้ท็ราบทันทีว่ามาเจอพระท่ีมีวิชาแล้ว จึงขอฝากตัว
เป็นลูกศิษย์เพ่ือขอเรียนวิชา พระรูปน้ันจึงบอกให้หลวงพ่ออ่ิมไปสรงนํา้บนภูเขาลูกน้ันก่อนแล้วค่อยลงมาเรียน 
หลวงพ่ออ่ิมปฏิบัติตามอาจารย์ว่าโดยขึน้ไปบนเขาลกูน้ันแล้วกไ็ปพบกับแอ่งนํา้ใสสะอาดแห่งหน่ึง ในแอ่งนํา้น้ันมี
ปูอยู่ตัวหน่ึง หลวงพ่ออ่ิมจึงเอามือลงไปในนํา้เพ่ือต้องการจะหยิบปูตัวน้ันขึน้มาดู แต่เม่ือจับปูตัวน้ันขึน้มาแล้ว
ปรากฏว่าแขนของปูหลุดขึน้มา แต่พอทิ้งลงไปในนํา้แล้วก็ติดเข้ากับร่างของปูตามเดิม ท่านกล็องจับปูขึน้มาอีก
ปรากฏว่าเหมือนเดิมตลอด ท่านกส็งสัยแต่ไม่ได้ทาํอะไรกับปูตัวน้ัน ได้แต่สรงนํา้ตามท่ีอาจารย์บอกแล้วกล็งมาจาก
เขาลกูน้ัน” 

“เม่ือมาพบอาจารย์อีกคร้ังท่านกถ็ามหลวงพ่ออ่ิมว่า ขึน้ไปบนเขาไปเจออะไรมาบ้าง หลวงพ่ออ่ิมกเ็ล่าไป
ตามท่ีท่านพบเจอมาทุกอย่าง ต่อมาอาจารย์กถ็ามว่า แล้วได้กินปูตัวน้ันเข้าไปไหม หลวงพ่ออ่ิมบอกว่า ไม่ได้กิน
ครับแล้วท่านกเ็พ่ิงจะนึกได้ว่า ท่านเองได้พลาดวิชาไปแล้ว แต่ก่อนออกจากป่าน้ันมาท่านกไ็ด้ไม้รวกหรืออะไรอีก
อย่างมาจากอาจารย์” ซ่ึงหลวงพ่อสนองท่านจาํไม่ได ้“แต่ท่ีอัศจรรย์คือเม่ือหลวงพ่ออ่ิมเดินออกจากวัดน้ันมาแล้วก็
หันไปมองท่ีวัดอีกคร้ัง ปรากฏว่าตรงน้ันไม่มีวัดหรือพระรูปใดอยู่อีกแล้ว มีแต่ป่าไม้ทึบไปหมด” 

หลวงพ่อบอกว่า “หลวงพ่ออ่ิมท่านก็มีกรรมอยูเ่หมือนกนั” แลว้หลวงพ่อเล่าก็ต่อไปว่า “จากนั้นหลวงพ่อ
อ่ิมก็ยงัคน้หาวิชาอยู ่จนมาถึงหมู่บา้นแห่งหน่ึงมีวดัร้าง มีกุฏิท่ีพกัสาํหรับพระธุดงคท่ี์เดินผา่นไปมา หลวงพ่ออ่ิมจึง
ขอชาวบา้นเขา้ไปอยู่พกัชัว่คราวท่ีวดันั้น ชาวบา้นก็ถามว่าตอนท่ีเดินเขา้มาในเขตหมู่บา้นท่านเดินเหยียบรอยทาง
ขนาดใหญ่ท่ีพาดทบัทางเกวียนไหม..?” 

“หลวงพ่ออ่ิมตอบชาวบ้านว่า เหยียบมา... ชาวบ้านกต็กใจและขอให้ท่านไปท่ีอ่ืนทันทีแล้วบอกว่า ใครท่ีไป
เหยียบทับรอยทางท่ีพาดทางเกวียนน้ันแล้ว เจ้าของรอยคืองูยักษ์จะตามมาเอาชีวิต มีพระธุดงค์ตายไปหลายองค์
แล้ว” 

“แต่หลวงพ่ออ่ิมไม่กลวั ยงัยืนยนัขอพักท่ีวัดน้ันอยู่เช่นเคย ตกกลางคืนหลวงพ่ออ่ิมกท็ราบว่างูยกัษ์มนักาํลงั
จะมาหาท่านในคืนนี ้ท่านจึงลงกลอนปิดประตูหน้าต่างท่ีเหมือนกับบ้านทรงไทยสมัยโบราณแล้วเจาะรูขนาดใหญ่
ตรงกลางพืน้ เม่ือเจ้างูจอมอาฆาตตามรอยมากพ็ยายามจะหาทางเข้ามาข้างใน โดยตามท่ีประตูหน้าต่างสะเทือนไป
ท้ังกฏิุแต่เข้ามาข้างในไม่ได้ จนในท่ีสุดมนักเ็จอทางเข้าท่ีเป็นรูขนาดใหญ่ตรงกลางพืน้ เม่ืองูเจ้ากรรมนายเวรโผล่หัว
ขึน้มาเท่าน้ัน หลวงพ่ออ่ิมกฟั็นไม่ยั้งจนงูตัวน้ันกลายเป็นชิ้นไป” หลวงพ่อบอกว่า “ขนาดของงูยักษ์ตัวน้ันบรรทุก
ลงในรถสิบล้อได้เตม็คันพอดีเลย” 

“เช้ามาชาวบ้านออกมาดู พบว่ามีแต่ซากงูยกัษ์ตัวน้ัน ต่างกดี็ใจกันท่ีหลวงพ่ออ่ิมปราบงูเจ้าถ่ินท่ีมกัจะมารัง
ควานชาวบ้านโดยตลอด ท่านจึงกลายเป็นผู้วิเศษสาํหรับชาวบ้านไป” 
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“ช่ือเสียงของหลวงพ่ออ่ิมในเร่ืองวิชาอาคมเร่ิมขจรกระจายไปท่ัว จนต่อมาท่านมองว่าน่าจะนาํวิชาเหล่านี้
มาช่วยคนท่ีหมู่บ้านของท่านได้  จึงลงวิชาอาคมสักยันต์ให้กับคนในหมู่บ้าน ทาํให้ลกูศิษย์ของท่านมีวิชาอาคม ยิง
ไม่ออก ฟันไม่เข้า แต่ต้องมีสัจจะและคุณธรรมตามท่ีหลวงพ่ออ่ิมสอนไว้”  

“คร้ังหน่ึงมีเดก็คนหน่ึงอายรุาว 10 กว่าปีเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานี มาท่ีหมู่บ้านของหลวงพ่ออ่ิม ซ่ึง
เดก็คนนีต่้อมากเ็ป็นเจ้ากรรมนายเวรของหลวงพ่ออ่ิม” ตามท่ีหลวงพอ่สนองเล่ามาตอนตน้นัน่เอง 

หลวงพอ่เล่าต่อไปวา่ “เดก็คนน้ันคิดจะขโมยอ้อยในหมู่บ้าน โดยมดุเข้าไปในกาํเกวียน” หลวงพ่อจึงทาํน้ิว
มือสองน้ิวให้ดูว่ากาํเกวียนเป็นอย่างไร “เดก็คนน้ันกาํลังจะขโมยอ้อยแล้วถูกจับได้ ชาวบ้านจึงนาํตัวไปส่งให้กับ
หลวงพ่ออ่ิม ท่านกเ็ฆ่ียนตีส่ังสอนเดก็คนน้ันแล้วจึงปล่อยไป” 

“แต่เดก็คนน้ันท่ีหลวงพ่ออ่ิมได้ปล่อยไป กลับสะสมความแค้นนีด้้วยความอาฆาตอย่างรุนแรง โดยเม่ือเขา
โตขึน้แล้วกไ็ด้ไปบวชท่ีจังหวัดอุทัยธานีแล้วไปเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์รูปหน่ึง น่าจะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศุข 
วัดมะขามเฒ่า หน่ึงในพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิชาอาคม” 

“เม่ือท่านเรียนวิชาจบแล้วกสึ็กออกมาเพ่ือต้องการกลับไปล้างแค้นหลวงพ่ออ่ิม เขาจึงปลอมตัวเป็นพระ
แล้วเอามีดหมอลงอาคมซ่อนไว้ในจีวร เช้าวันน้ันท่ีวัดของหลวงพ่ออ่ิม ซ่ึงมีพระเณรอยู่มากต่างกอ็อกไปบิณฑบาต
ในหมู่บ้าน 500 หลงัคาเรือน แต่หลวงพ่ออ่ิมไม่ได้ไปบิณฑบาตด้วย ตอนน้ันท่านกาํลงัก้มล้างหน้าอยู่ พอเงยหน้ามา
เท่าน้ันกมี็ดาบฟันลงมาท่ีหน้าของท่าน แต่ท่านเอามือรับไว้ไปโดนนิว้ขาดไปสามนิว้ จากน้ันชายผู้อาฆาตคนน้ันท่ีมี
มีดอาคมท่ีสามารถแก้คาถาอยู่ยงคงกระพันได้กก็ระหนํา่ฟันลงไปไม่ยั้ง ไปโดนท่ีปากของหลวงพ่ออ่ิม ท่ีหน้าบ้าง 
จนท่านเห็นว่าคงจะไม่รอดแน่จึงลงไปในนํา้” 

“ตอนน้ันมีลูกศิษย์และชาวบ้านเห็นกเ็ข้ามาช่วย โดยใช้ไม้ตี ดาบฟันบ้างแต่ไม่เข้าเพราะเขากมี็คาถาอาคม
ของเขาเหมือนกัน มาถึงเดก็เลีย้งควายเอากระสุนยิงหนังกระต๊ิกเข้าไปท่ีลูกตาของชายคนน้ันจึงจะได้ผลล้มลงไป 
ในท่ีสุดกจั็บตัวได้แล้วส่งให้กับตาํรวจ”  

“ฝ่ายตาํรวจซ่ึงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออ่ิมกาํลงัจะขอหลวงพ่ออ่ิมรุมกระทืบชายคนน้ันเพ่ือแก้แค้นให้กับ
หลวงพ่ออ่ิม แต่ท่านกข็อห้ามไว้แล้วให้ปล่อยเขาไปพร้อมกับบอกว่า กรรมของอาตมาเอง...” 

หลวงพอ่เล่าจบเพียงเท่าน้ี แลว้พระท่านกพ็ดูถึงเร่ืองตะกรุดของหลวงพ่ออ่ิมช้ินหน่ึงท่ีท่านเคยเก็บเอาไวม้า
นานแลว้ แต่ตอนน้ีตะกรุดของหลวงพ่ออ่ิมเส้นนั้นไม่ได้อยู่ท่ีหลวงพ่อแลว้ ท่านมอบไวใ้ห้กับดาบตาํรวจชม 
นายตาํรวจอาํเภอสะบา้ยอ้ยไปแลว้ หลวงพอ่บอกวา่ “ดาบชมเขาต้องเจอกับโจรผู้ร้ายอีกมาก จึงให้ของดีเพ่ือป้องกัน
ตัวเอาไว้” ทราบมาวา่ดาบชมเอาตะกรุดเสน้นั้นไปแขวนท่ีหนา้รถของแกดว้ย  

เร่ืองท่ีเล่ามาน้ีอาจจะไม่เก่ียวกบัการปฏิบติัตรงทางตามสัมมาทิฐิ แต่เร่ืองพวกน้ีก็ไม่ควรท่ีจะสบประมาท 
ไปลบหลู่กนัไม่ไดเ้พราะเป็นส่ิงท่ีคนโบราณเขาเรียนกนัมาเป็นเร่ืองจริง ถา้ใครนาํมาใชใ้นทางท่ีดีก็ดีไป แต่ถา้ใคร
นาํมาใชใ้นทางท่ีไม่ควรก็ตอ้งรับกรรมไป  เร่ืองวิชาอาคมพวกน้ีสําหรับนักปฏิบติัเขาไม่สนใจไม่ศึกษากนัแลว้
เพราะเขาขา้มพน้เลยของพวกโลกียน้ี์มาแลว้ ทางตรงท่ีเป็นสัมมาทิฐิคือตอ้งเช่ือเร่ืองกรรม ผลของกรรม ทาํดีไดดี้ 
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ทาํชัว่ไดช้ัว่ ไม่มีอะไรจะมาช่วยเราไดน้อกจากบุญท่ีเราทาํมา บุญจากทาน ศีล ภาวนาน่ีสาํคญัท่ีสุด หรือถา้ใครเกิด
ประสบเหตุร้ายใดๆ ถา้บุญเราไม่พอ ตั้งสติไม่ทนั การนึกถึงพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดาครูบา
อาจารย ์ส่ิงเหล่าน้ีเป็นมงคลท่ีสุดเหนือส่ิงอ่ืนใดแลว้  

เล่าเร่ืองอิทธิฤทธ์ิมานานขอกลับมาถึงการเดินธรรมยาตรากันต่อ พวกเรามาถึงท่ีพกัทานอาหารเป็น
โรงเรียนแห่งหน่ึงช่ือ ปราถมิกะ วิทยาลยั ฌุกิยา ตอนนั้นไม่มีนกัเรียน ท่ีพกัแห่งน้ีสะดวกสบาย มีตน้ไมร่้มร่ืนและมี
บ่อนํ้าโยกอีกดว้ย 

เม่ือไดเ้วลาจึงเร่ิมพิจารณาอาหาร เสร็จแลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยัอยู่พกัใหญ่ ไดย้ินเสียงหลวงพ่อนาํแผ่
เมตตาแสดงว่ากาํลงัจะเดินต่อแลว้ เม่ือสวดมนต์แลว้จึงออกเดินกนัต่อในภาคบ่ายท่ีกาํหนดระยะทางมาแลว้ได้
ประมาณ 18-20 กม. จึงจาํเป็นตอ้งทาํเวลาอยูบ่า้งเพราะถา้เดินชา้ไปเราอาจจะไปถึงท่ีพกัคํ่ามืดกไ็ด ้

ออกเดินไปตามถนนเสน้เดิม มาเจอทางแยกพบป้ายสาํคญัแห่งหน่ึงมีรูปพระพุทธเจา้แลว้เขียนว่า Buddhist 
Circuit หมายถึง เสน้ทางพทุธสถาน มีเมืองท่ีสาํคญัคือเล้ียวซา้ยไปลุมพินี 266 กม.และสาวตัถีอีก 101 กม. เม่ือมาถึง
ทางแยกก็พบพระนอ็ต ผูน้าํทางอีกท่านของเรายืนอยูต่รงทางแยก แลว้ท่านก็ช้ีให้เดินตรงต่อไปแทนท่ีจะเล้ียวซา้ย
ไปตามป้าย เรากต็อ้งเช่ือผูน้าํทางเพราะท่านสาํรวจทางมาแลว้  

เดินเขา้มาในชุมชนเมืองหน่ึง ผ่านเจดียฮิ์นดูสีเหลืองแห่งหน่ึง ก็มาพบป้ายว่าท่ีน่ีช่ือเมืองว่า จลัวนั โร้ด 
จากนั้นเดินออกจากชุมชนนั้นมาก็มาเจอกบัสภาพอากาศท่ีร้อนเพราะไม่มีตน้ไมใ้หญ่ แต่ตามสองขา้งทางยงัเป็นทุ่ง
ไร่ทุ่งนาอยู ่

มาพบหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมืองฟะเรนดร่าอีก 232 กม. แลว้จึงเดินตามถนนเร่ือยไป ช่วงน้ีหลวงพ่อ
ท่านก็เดินไม่ไดเ้ร่งรีบอะไรแต่กา้วขาสมํ่าเสมอ พร้อมกบัชมวิถีชีวิตของชาวบา้นไปตลอดทาง มาพกัทานกะลยัจาย
ท่ีร้านขา้งทางช่ือ สิงหะ ดาบา้ 

จากนั้นออกเดินทางกนัต่อ มีชาวบา้นยืนโบกมือทกัทายทั้งเด็กและผูใ้หญ่ไปตลอดทาง เม่ือขา้มทางรถไฟ
มาแลว้ก็มาสู่ชุมชนช่ือว่า ปิปะร่ี  เป็นชุมชนเลก็ๆ แต่ผูค้นท่ีนัน่ก็อธัยาศยัยิม้แยม้ดีเพราะเราท่องภาษาฮินดีท่ีแปลว่า 
เรารักอินเดียได ้พดูวา่ แม ภารัต โก ปยาร กรตา ฮู่.. 

ออกจากชุมชนนั้นมากม็าเจอป้ายยนิดีตอ้นรับเขา้สู่เมือง กะระแนลกนัจ ์มีภาพสถานท่ีท่องเท่ียวบนป้ายนั้น 
เขา้มาในเมืองไดไ้ม่นาน เวลาราว 6 โมงเยน็เราก็มาเจอทางเขา้ชุมชนช่ือ ฮะจุรปูร์ เพื่อเขา้ไปยงัท่ีพกัของวนัน้ีท่ีเป็น
ทั้งวดัและโรงเรียนของชาวฮินดูแห่งหน่ึงคือ วิเวกานันทะ มาธยมิกะ วิทยาลัย กะระแนลกนัจ์ จึงเป็นอนัว่าวนัน้ีเรา
เดินกนัไดเ้กือบ 30 กม. ซ่ึงพรุ่งน้ีจะเขา้ใกลเ้มืองสาวตัถีเขา้ไปเร่ือยๆ วนัน้ีขอลาเพียงเท่าน้ี นมสัเต...   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่ 35 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้น้ีหลวงพ่อทกัทายทุกคนว่า Good 
Morning Everybody แลว้ท่านก็บอกว่า “อีก 3 วันกจ็ะถึงสาวัตถีกันแล้ว แต่กต้็องไม่ประมาท ต้องมีสติรู้อยู่กับการ
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เดินอยู่อย่างเคย พวกเรากย็งัต้องเจ็บต้องป่วยกัน เพราะฉะน้ันการมาเดินน่ี จะทาํให้เห็นทุกขเวทนาทุกอย่าง ตามท่ี
พระพทุธเจ้าทรงสอนว่า..” 

ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้ น้ันเห็นธรรม.. ผู้ใดเห็นธรรม ผู้ น้ันเห็นเราตถาคต.. 

หลวงพ่อสอนต่อเร่ือยไปแลว้มาจบช่วงทา้ยว่า “คนท่ีมาเดินแล้วยังพูดได้อยู่  กลับไปบ้านคงจะพูดมาก
กว่าเดิมอีกเพราะสามารถเดินไปพูดไปได้ พูดได้ไม่หยดุสัพเพเหระเร่ือยไปอย่างท่ีโบราณว่า หมาเห่าใบตองแห้ง”
หลวงพอ่ตั้งใจจะสอนคนท่ีพดูมากแต่ไม่มีสาระและพดูไม่เกิดประโยชน์ 

ทาํวตัรสวดมนตก์นัแลว้ ก่อนออกเดินหลวงพอ่กแ็จง้วา่ “วันนีเ้ราจะเดินกัน 21 กม. ท่ีฉันข้าวอีก 6 กม. ใกล้
ไปหน่อยขอให้เล่ือนออกไปกว่านีไ้ด้ไหมเพราะตอนบ่ายจะได้เดินไม่มาก” จึงสรุปว่าช่วงเชา้เดิน 10 กม. ช่วงบ่าย
เดิน 11 กม. 

ออกเดินไปตามถนนเส้นเดิมคือ NH23-C ก็เขา้มาสู่ชุมชนเมืองท่ีเราพกัเม่ือคืนคือ กะระแนลกนัจ ์เป็นเมือง
ท่ีมีผูค้นพลุกพล่านร้านคา้มากมาย จนมาถึงทางแยกผูส้าํรวจทางแปะป้ายให้เล้ียวไปทางซา้ย เปล่ียนจากถนนสอง
เลนมาเป็นเลนเดียวท่ีมีรถสวนกนัไปมา 

เล้ียวมาแลว้ก็ยงัเป็นย่านของชุมชนอยู ่ต่อมาก็เดินมาถึงทางรถไฟ พอดีมีรถไฟกาํลงัมาจึงหยุดรอกนั เม่ือ
ขา้มทางรถไฟมาแลว้ก็มาสู่สองขา้งทางท่ีบรรยากาศเป็นธรรมชาติอีกคร้ัง ถือว่าผูส้าํรวจทางหาเส้นทางการเดินได้
เยีย่มมาก  

พระดร.ชาวอินเดียท่านยงัเดินไปไอไปไม่หยดุ หลวงพอ่จึงหยบิยาตานโจนและยาสารพดัขมมาถวายให้
ท่านฉนัตอนนั้นเลย ยาเป็นกาํมือเลย ท่านกม็องไปท่ีหลวงพอ่ประมาณวา่จะใหผ้มฉนัหมดน่ีเลยหรือครับ หลวงพอ่
ใชส้ายตามองแลว้บอกวา่ โอเค.. ฉันให้หมดน่ันแหละ สาธุ 

เดินผา่นชุมชนเมืองอีกแห่งหน่ึงแลว้ออกมาสู่เสน้ทางชนบทไปอีกไกล ในท่ีสุดกม็าถึงท่ีพกัทานอาหารของ
วนัน้ีเป็นโรงเรียนแห่งหน่ึงช่ือ อุจจะ ปราถมิกะ  วิทยาลยั  กะละวาร่ี มีอาคารเลก็ๆ เพียงหน่ึงหลงั แต่รอบบริเวณมี
ตน้ไมใ้หญ่หลายตน้ หลวงพอ่มานัง่พกัใตต้น้ไมใ้หญ่ตน้หน่ึงใกลก้บัถนน 

วนัน้ีมีหนงัสือพิมพส์องฉบบัลงข่าวการเดินธรรมตราอีกคร้ัง ฉบบัหน่ึงเป็นเจา้ประจาํท่ีติดตามการเดินของ
เรามาโดยตลอด แต่ท่ีหัวช่ือหนงัสือพิมพจ์ะเปล่ียนไปตามช่ือเมืองท่ีเดินไปเพราะเขาจะมีศูนยข่์าวของแต่ละสาํนกั
อยูทุ่กเมืองคือ อะมะระ อุจาล่า สาขาโกนดา้-บลัรามปูร์ ประจาํวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2011 เขาลงภาพตอนท่ีหลวงพ่อ
สนองกาํลงัเดินบนถนนจลัวนัโร้ด มีคาํว่า พระภิกษุเดินสันติภาพโลก อ่านเป็นภาษาฮินดีใตภ้าพว่า โกนด้า เก จัล
วันโร้ด เก ซะมีปะ โก วิศวะ ศานติ เก ลิเย่ ปัฒยาตรา เม ศามิล โบดดะ ภิกษ.ุ. 

พิจารณาอาหารกนัแลว้ก็ลงมือทาน หลวงพ่อก็ประกาศว่า “ใครจะเดินไปก่อนหรือจะพักผ่อนกต็ามใจ” 
แลว้หลวงพ่อก็นาํแผเ่มตตา จากนั้นหลวงพ่อท่านก็เร่ิมออกเดินเกือบชุดสุดทา้ยไป มาถึงช่วงหน่ึงมีชายหญิงคู่หน่ึง
ขบัรถจกัรยานเขา้มาหาหลวงพ่อ ดูแลว้คงจะเป็นชาวฮินดู เขาเห็นเราเดินก็นึกว่า สาธุผูมี้บุญเดินมาโปรด จึงเขา้มา
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หา หญิงคนนั้นสวมชุดสาหรีสีดาํ ใบหนา้ดูเศร้า หลวงพ่อจึงเมตตาบอกใหว้่า ใหนึ้กถึงพระพุทธเจา้ทุกวนั แลว้พระ
ดร.อินเดียกแ็ปลใหพ้วกเขาฟัง แลว้กจ็ากกนัไป 

ช่วงบ่ายอากาศร้อน บางช่วงก็ไม่มีร่มไมข้า้งทาง จนมาถึงชุมชนแห่งหน่ึงช่ือ กะตะร่า บาจาระ ท่ีน่ีมีทั้ง
ตลาด สถานีตาํรวจ โรงเรียนประจาํชุมชนเหมือนเมืองอ่ืนท่ีผ่านมา ต่อมาก็เดินผ่านบา้นคุณพราหมณ์คนหน่ึง แก
กาํลงัถอดเส้ือ นัง่โบกมือใหก้บัพวกเราอยูบ่นเตียงในกระตอ๊บฟางไม ้ดูมีความสุขจริงๆ  

ต่อมาหลวงพ่อก็ช้ีให้ดูคนเล่ือยไมท่ี้พี่แกเล่นนอนสบายใจเลย “นอนไปทาํงานไปด้วย ไม่มีท่ีไหนในโลก
หรอก มีแต่อินเดียเท่าน้ัน” หลวงพ่อพูดติดตลก แถบน้ีคงจะมีไร่ออ้ยมากจึงมองเห็นรถอีแต๋นลากออ้ยอยูห่ลายคนั 
เด็กๆ ชาวบา้นต่างก็วิ่งเขา้มาท่ีทา้ยรถแลว้พยายามดึงออ้ยลงมาทีละอนั ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งเพราะมดัออ้ยในนั้นแน่น
มาก ทาํอยา่งน้ีไม่ไดน้ะจ๋า อีน่ีผดิศีลขอ้สองนะจ๋า 

ออกจากชุมชนมาแลว้ก็มาเจอหลกักิโลเมตรบอกทางไปเมือง อารยะนะคะระ อีก 13 กม.และเมืองวะฮะ
รายจอี์ก 60 กม. พระอินเดียท่านพยายามถามชาวบา้นว่าถนนเส้นน้ีช่ืออะไร เขาบอกช่ือไม่ทราบแน่ชดัแต่ท่ีแน่คือ
ไปเมืองสาวตัถีไดแ้น่นอน 

บางช่วงกม็าเจอเดก็ๆ โบกมือทกัทายตามทาง หลวงพอ่กน็าํขนมใหเ้ดก็บา้งกมี็ เดินมาถึงสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ี
หายากตามชนบทของอินเดียเพราะตรงนั้นเป็นโรงเรียนคริสต ์หลวงพ่อบอกว่าก็คนอินเดียท่ีนบัถือคริสตน์ัน่แหละ
เป็นผูส้ร้าง 

มาสู่ทุ่งไร่นาเขียวขจีอีกคร้ัง หลวงพ่อช้ีให้ดูศาลาหลงัหน่ึงดูแปลกดีเพราะหลงัคามุงดว้ยฟางไม ้แต่ใชต้น้
มะพร้าวมาทาํเป็นเสา เดินมาอีกหน่อยหลวงพ่อก็ช้ีใหดู้เจา้หนา้ท่ีกรมถนนกาํลงัซ่อมถนนท่ีเป็นแอ่ง แต่งตวัดูลูกทุ่ง
ดี เขากาํลงัตม้ยางมะตอย จากนั้นจึงนาํไปเทรดลงตามร่องถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อแลว้ตามดว้ยหินคลุก 

มาขา้มสะพานแห่งหน่ึง ขา้งล่างเป็นลาํนํ้ ากวา้งใหญ่แต่ต้ืนมาก มีตะใคร่และพืชไมใ้นนํ้ ามากมาย จนเขา้มา
สู่อีกชุมชนแห่งหน่ึงช่ือ รามาปุระ ออกจากชุมชนมาก็มองเห็นรถบสัของเราไกลๆ เม่ือเดินมาถึงตรงนั้นก็เป็นท่ีพกั
ของวนัน้ีเป็นโรงเรียนช่ือ ปูรวะ มาธยมิกะ วิทยาลยั รามาปุระ  

โรงเรียนแห่งน้ีแบ่งพื้นท่ีออกเป็นหลายส่วนท่ีมีกาํแพงแบ่งกั้น พวกเราจึงแยกกนัพกัตามบริเวณต่างๆ ของ
โรงเรียน ตอนท่ีเรามายงับ่ายอยู ่นกัเรียนยงัไม่เลิกเรียนจึงตอ้งรอจนเลิกเรียนแลว้จึงค่อยเขา้พกั สรุปว่าวนัน้ีเดินกนั
ได้ ร่ วม  20 กม .  พรุ่ง น้ีจะ เ ดินระยะทางไกลอีกค ร้ั งห น่ึงตาม ท่ีผู ้สํ า รวจทางแจ้ง เอาไว ้
 วันที ่22 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที ่36 ของการเดินธรรมยาตรา เม่ือคืนมีผูช้ายคนหน่ึงเป็นชาวบา้นในแถบ
น้ีเขา้มาเยี่ยมหลวงพ่อสนอง เขาอยากทราบว่าเราเป็นใครมาจากไหน เม่ือให้คาํตอบเขาว่าเรามาจากเมืองไทย เร่ิม
เดินมาจากเดลีแค่นั้น เขาก็ตกตะลึงว่าเดินมากนัไดอ้ย่างไร เขาประหลาดใจมากเพราะแมแ้ต่คนอินเดียเองยงัไม่มี
ใครทาํไดแ้บบน้ีเลย 
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ความสงสัยต่อมาของชายคนน้ีดูเป็นประโยชน์สําหรับตวัเขาเองมากข้ึน เพราะเขาสงสัยในเร่ืองเก่ียวกบั
พระพุทธศาสนาจึงสอบถามบางอยา่งกบัหลวงพ่อสนอง แต่ตอนน้ีตอ้งใหพ้ระแขกท่านช่วยตอบให ้จบแลว้ชายคน
นั้นท่ีมากบัเด็กคนหน่ึง กม้ลงเอาศีรษะของตนไปแตะท่ีเทา้ของหลวงพ่อสนองแลว้กลบับา้นไป คิดกนัเองว่าจาก
ชาวบา้นธรรมดา  พอไดรั้บการอธิบายทางพทุธศาสนาเพียงคร่าวๆ แลว้ พฤติกรรมของเขาเปล่ียนไปแค่ไหน 

ต่อมาก็มีนกัข่าวหนงัสือพิมพฉ์บบัเจา้ประจาํท่ีติดตามผลงานการเดินธรรมตราของเรามาทุกคร้ังคือ แดนิก 
จาคะรัน เขาขอ้มูลจากหลวงพ่อสนองแลว้จดลงสมุดโน้ต คงจะนาํไปลงข่าวในวนัต่อไป ซ่ึงเม่ือวานเขาก็ลงข่าว
ตอนท่ีหลวงพ่อเดินอยู่บนถนนจลัวนัโร้ดเช่นเดียวกบั อะมะระ อุจาล่า ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพอี์กค่ายหน่ึงท่ีตามข่าว
การเดินธรรมยาตรามาโดยตลอดเช่นกนั 

ไดอ้รุณแลว้เชา้วนัน้ีหลวงพ่อนัง่มองบรรยากาศยามเชา้โดยรอบ แลว้ท่านก็ช้ีให้ทุกคนดูท่ีตน้ไมใ้หญ่สอง
ตน้ท่ีมียอดเลยหลงัคาอาคารอยู่ไกลๆ เพราะตรงนั้นมีนกยงูกาํลงับินไปเกาะท่ีตน้ไมท่ี้ตน้นั้น เป็นภาพท่ีหาชมได้
ยากไม่ทราบวา่ช่างกลอ้ง SBBTV จบัภาพไวไ้ดห้รือเปล่าไม่รู้? 

เม่ือทุกคนมาพร้อมกนัแลว้ หลวงพ่อก็เล่าถึงเร่ิมเล่าเร่ืองการธุดงคต่์อจากท่ีคุยกบัพระมาเม่ือสักครู่น้ีว่า “มี
พระธุดงค์เข้าไปหลงป่ากันมากมาย บางองค์หลงป่าจนหาทางออกไม่เจอจนตายในป่ากมี็ คร้ังหน่ึงท่านพาพระไป
เดินธุดงค์แล้วหลงทางในป่า ป่าสมยัน้ันกทึ็บและหนทางกส็ลบัซับซ้อนกว่าสมยันีม้าก” 

หลวงพ่อเล่าว่า “พระสององค์ท่ีเดินไปด้วยกัน ท่านบอกหลวงพ่อว่าท่านเดินไปไม่ไหวแล้ว บอกให้หลวง
พ่อและคณะเดินไปได้เลย ทิง้ท่านไว้ตรงนี ้แต่หลวงพ่อท่านไม่เคยทิง้เพ่ือนมาต้ังแต่เป็นฆราวาสแล้ว ไปไหนไปกัน 
ตายกต็ายด้วยกัน หลวงพ่อจึงพาพระท้ังคณะรอดตายไปจนถึงอาํเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ต่อมาหลวงพ่อจึงได้สร้าง
วัดท่ีน่ันขึน้หน่ึงแห่ง ซ่ึงปัจจุบันกเ็ป็นสาขาหน่ึงของวัดสังฆทานคือ วัดอุ้มผางธรรมาราม” 

หลวงพ่อเล่าต่อไปว่า “ท่ีตรงน้ันเม่ือก่อนเป็นโรงเรียนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่ไม่มีนักเรียนมาเรียน 
หลวงพ่อจึงมาขอสร้างวัดแทน มาถึงตอนนีก้ไ็ด้ 30 กว่าปีมาแล้ว แถบน้ันมีวัดอุ้มผางอยู่ 2 แห่งคือ ของท่ีหลวงพ่อ
สร้างกับวัดของชาวกะเหร่ียง” 

เม่ือเล่ามาถึงวดัอุม้ผางแลว้ หลวงพอ่จึงเล่าขยายต่อเร่ือยไปวา่ “ทาํไมท่านถึงเดินไปอุ้มผาง.. กเ็พราะช่วงน้ัน
ก่อนมาเดินธุดงค์ หลวงพ่อท่านได้ออกรายการธรรมะท่ีสถานีวิทยขุอง อสมท. เวลาตี 3-ตี 5 เพราะในช่วงเวลานีไ้ม่
มีคนทาํรายการ หลวงพ่อจึงได้เวลาในช่วงนี”้ 

เร่ิมตน้ของท่ีหลวงพ่อมาจดัรายการท่ี อสมท. หลวงพ่อเล่าว่า “ตอนน้ันคุณประเทืองซ่ึงพิการทางสายตา  
ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของ อสมท. ได้มาชวนหลวงพ่อให้ไปออกรายการวิทยเุพราะแกฟังเทปธรรมะของหลวงพ่อมานาน 
แกจึงมานิมนต์ชวนหลวงพ่อถึงท่ีวัดสังฆทานแล้วบอกกับหลวงพ่อว่า ผมเคยฟังธรรมะของท่านอาจารย์แล้ว ถ้าท่าน
อาจารย์ไปจัดรายการท่ี อสมท. รับรองว่าดังแน่ๆ เลย” แต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ไดคิ้ดแบบนั้น ท่ีท่านตกลงไปออก
รายการเพราะตอ้งการเผยแผธ่รรมะท่ีเป็นหลกัของการปฏิบติัมากกวา่จะไดช่ื้อเสียงลาภสกัการะแต่อยา่งใด 
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หลวงพ่อยงัเคยบอกเก่ียวกบังานเผยแผ่พุทธศาสนาของท่านว่า “เรามีกรรมและก็มีบารมีเพียงเท่านี้ ไม่
เหมือนกับท่านอ่ืนหรือวัดอ่ืนท่ีมีลูกศิษย์ท่ีมีความสามารถและความจริงใจท่ีตั้งใจจะช่วยงานเผยแผ่และมีโยม
เจ้าภาพท่ีอุปถมัภ์” 

“เม่ือได้มาทดลองจัดรายการธรรมะท่ีสถานีวิทย ุอสมท. คร้ังแรกจนถึงเท่ียงคืน ซ่ึงต่อมากมี็คนฟังมากอย่าง
ท่ีคุณประเทืองว่าไว้จริงๆ แต่ดูว่าเวลาจะน้อยไป คุณประเทืองจึงชวนให้หลวงพ่อมาจัดรายการช่วงเวลา ตี3-ตี5 
แทนกับพระอาจารย์บุญส่งในตอนน้ัน โดยเสียค่าเช่าสถานีเดือนละ 25,000-27,000 บาท ซ่ึงถือว่าราคาค่าเช่าสูงมาก
ในสมยัน้ัน ทีแรกหลวงพ่อท่านมองว่าอาจจะสู้ค่าเช่าไม่ไหว แต่ทาํไปทาํมากลบัมีผู้ฟังส่งธนาณัติมาช่วยค่าเช่าสถานี
กันมากมาย มาจากท่ัวประเทศและต่างประเทศกมี็อย่างเช่น เมืองลาว จากมาเลย์ จากอุ้มผางและแม่สอดกมี็ ผู้ ฟัง
พวกนีเ้ป็นพวกคนทาํงานตอนกลางคืนบ้าง เป็นพวกท่ีนอนไม่หลบับ้าง นอนดึกบ้าง” นัน่ก็เพราะคล่ืนท่ีออกอากาศ
เป็นระบบ AM ท่ีมีคุณสมบติัในการกระจายคล่ืนวิทยไุดไ้กลทะลุทะลวงไปถึงชายแดนของประเทศไทยได ้

 หลวงพ่อท่านเคยเล่าว่า “เร่ืองการทาํสถานีวิทยุน้ันอยู่ในความคิดของท่านมาโดยตลอด” แมว้่าตอนหลงั
ท่านไดเ้ลิกจดัรายการท่ี อสมท. ไปแลว้ก็ตาม เวลาผา่นไปร่วม 30 ปี จนมาช่วงปีพ.ศ. 2547 ส่ิงท่ีหลวงพ่อท่านคิดไว้
มานานก็สาํเร็จอยา่งท่ีท่านตั้งใจเพราะปัจจุบนัน้ีหลวงพ่อไดมี้สถานีวิทยุของท่านเองคือสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
และยงัมีสาขาทัว่ประเทศเกือบ 30 สาขาเขา้ไปแลว้ อีกทั้งยงัมีโครงการขยายเครือข่ายสังฆทานธรรมออกไปเร่ือยๆ 
โดยสามารถรับฟังรายการสงัฆทานธรรมไดท้ัว่โลกทางอินเตอร์เน็ตแลว้ดว้ย สาธุ 

กลบัมาท่ีหลวงพ่อเล่าต่อว่า “ต่อมาทางราชการฝ่ายทหารได้มานิมนต์หลวงพ่อให้ไปจัดบวชเนกขัมมะท่ี
พทุธมณฑลจาํนวน 2,500 คน สมยัน้ันพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรี การจัดงานบวชเนกขมัมะของหลวงพ่อสนอง
มีผู้มาร่วมบวชกันมากมาย ซ่ึงคนอุ้มผางท่ีฟังวิทย ุอสมท. กเ็ดินทางมาร่วมงานนีด้้วย จึงเป็นเหตุให้ตอนท่ีหลวงพ่อ
ธุดงค์คร้ังน้ันแล้วทะลุออกไปถึงอุ้มผางได้มีชาวบ้านให้การต้อนรับ นาํดอกไม้ธูปเทียนมากราบสักการะหลวงพ่อ
กันมาก พวกเขาบอกว่าดีใจมากท่ีหลวงพ่อเดินทางมาโปรดถึงอุ้มผางเลย โดยสมัยน้ันถ้าจะไปอุ้มผางจะต้องผ่าน
ประเทศพม่าแล้วมาออกทางอาํเภอแม่สอด แต่ทุกวันนีไ้ม่ต้องเข้าพม่าแล้ว สามารถตัดเข้าเมืองไทยได้เลย” หลวงพ่อ
เล่าใหฟั้งแบบนั้น 

หลวงพ่อเล่าต่อไปว่า “พระอาจารย์สายปฏิบัติรูปหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงมีลูกศิษย์ลูกหามากพอสมควร ตอนน้ัน
ท่านเดินธุดงค์ไปทางบ้านพวกกะเหร่ียง มูเซอและแม้ว แล้วท่านกต้็องแปลกใจเพราะชาวบ้านท่ีอยู่ไกลเมืองไกล
ความเจริญกลบัรู้เร่ืองของสมาธิ เม่ือท่านถามชาวบ้านว่ารู้มาได้อย่างไร พวกเขากต็อบท่านว่าเพราะหลวงพ่อสนอง
สอนมาแล้ว” 

ต่อมาพระอาจารยอ์งคน์ั้นท่านจึงมาหาหลวงพ่อสนองท่ีวดัสังฆทาน แลว้ถามหลวงพ่อว่า “ท่านอาจารย์
อ้วนขนาดนีจ้ะเดินธุดงค์ได้หรือครับ...?” นัน่ก็เพราะสมยันั้นหลวงพ่อท่านก็เร่ิมจะอว้นแลว้ หลวงพ่อสนองท่านก็
ตอบวา่ “ได้.. แต่ช่วงนีไ้ม่ค่อยได้เดินธุดงค์แล้วเพราะมีกิจนิมนต์มาก” 

จากนั้นพระอาจารยอ์งคน์ั้นกเ็ล่าเร่ืองท่ีท่านไปพบชาวกะเหร่ียง มูเซอและแมว้ท่ีหลวงพ่อสนองเคยไปสอน
สมาธิมาใหฟั้ง ซ่ึงพระอาจารยท่์านบอกวา่ไม่น่าเช่ือ... 
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หลวงพ่อบอกว่า “ปัจจุบันนี้พระอาจารย์องค์นีก้็เดินไม่ไหวแล้ว ทุกอย่างไม่เท่ียง สังขารก็ไม่เท่ียง พระ
กรรมฐานบางรูปท่านพยายามจะเดินธุดงค์ตลอดชีวิตเลยกมี็ แต่พวกเราน่ีมวัแต่อยู่บ้านกันสบายจนลืมตัว พอแก่ตัว
มาเจบ็ป่วยเข้ากเ็ป็นภาระแก่ลกูหลาน” 

ท่านบอกว่า “ท่านเคยลาํบากมาหมดแล้ว ท่านไม่เคยทิง้ใคร ตอนท่ีหลงป่าคร้ังน้ันท่านกไ็ม่ทิง้เพ่ือน พระ
สมบูรณ์องค์ท่ีเดินต่อไปไม่ไหวแล้วบอกว่าให้หลวงพ่อทิง้ท่านไปได้เลย แต่กย็งัมีบญุเพราะช่วยเหลือจนรอดตายมา
ด้วยกัน อานิสงส์ท่ีไม่ทิง้เพ่ือนจึงสามารถทาํอะไรเป็นหมู่คณะได้มาโดยตลอด พวกเราเคยอ่านสามก๊กกันบ้างไหม
..?” 

หลวงพ่อยกตวัอยา่งเร่ืองสามก๊กว่า “ลิโป้เป็นขนุพลท่ีเก่งมีความสามารถ มีม้าคู้ใจคือม้าเซ็กเทา ขนาดสาม
พ่ีน้องเล่าป่ี กวนอูและเตียวหุย ข่ีม้ารุมฟันกย็งัเอาลิโป้ไม่ลงเลย แต่ลิโป้เป็นคนหย่ิงผยองและอกตัญญ ูทรยศหักหลงั
ต่อผู้มีพระคุณมาโดยตลอด คร้ังท่ีลิโป้ออกจากต๋ังโต๊ะพ่อบุญธรรมมากเ็พราะอิจฉาและแค้นท่ีแย่งนางเตียวเส้ียนคน
รักของตนไป ลิโป้น้ันคิดว่าตัวเองเก่ง ไม่มีใครสู้ได้ มาตอนหลังลิโป้ถูกรุมฆ่าตายอย่างน่าอนาถกเ็พราะกรรมของ
ตน” 

หลวงพ่อสรุปว่า “ดังน้ันคนท่ีใจแคบ จะเอาแต่ตัวเองรอด กรรมน้ันเม่ือแก่ตัวลงไปกจ็ะทาํให้ต้องอยู่คน
เดียว ไม่มีคนดูแล ดูตัวอย่างมดสิ เคยเห็นมดไหม มดน่ีมนัสามคัคีกัน ช่วยกันขนอาหาร เวลานํา้จะท่วมมนักช่็วยกัน
ขนไข่ ทาํงานกันท้ังวันท้ังคืนเลย ความสามัคคีน่ีไม่มีใครเกินมดและปลวกกันเลย พวกมันเป็นอาจารย์ใหญ่สอน
พวกเราได้ เพราะมนัสามคัคีกัน ไม่ดูถกูกัน ไม่ให้ร้ายกัน เวลามนัเจอกันมนักด็มๆ กัน ถ้าเป็นพวกเดียวกันกใ็ห้ผ่าน
กันไปได้ แต่ถ้าดมแล้วไม่ใช่พวกเดียวกันกจ็ะรุมกัด”  

เชา้น้ีหลวงพ่อจึงเอาคุณธรรมของมดมาสอนพวกเรา แลว้หลวงพ่อก็สอนต่อไปว่า “ท่ีพวกเรามาเดินกันได้
เพราะเรามีความสามคัคีกัน จึงไปกันรอด อีกเพียงหน่ึงวัน เรากจ็ะไปถึงเส้นชัยคือเมืองสาวัตถีกันแล้ว” 

หลวงพ่อพูดถึงเมืองสาวตัถีว่า “เมืองสาวัตถีในสมัยพุทธกาลเป็นฐานกองทัพธรรม ท่ีพระพุทธเจ้าทรง
ประทับจาํพรรษาอยู่นานกว่าท่ีใดท้ังหมด ตอนนี้เป็นของชาวมุสลิมไปเกือบหมดแล้ว แต่ท่านแม่บงกชก็ได้นาํ
พระพทุธศาสนากลบัคืนมาท่ีน่ันแล้ว ท่านบอกว่าเคยพาหลวงปู่สังวาลมาพักท่ีแดนมหามงคลของท่านแม่บงกช คน
ท่ีวัดสังฆทานกไ็ปอยู่กับท่านแม่หลายคน” 

ตอนแรกเราไดติ้ดต่อขอพกัท่ีแดนมหามงคล ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอนุญาตแลว้ แต่หลวงพ่อท่านบอกว่า 
“ไม่ขอพักท่ีน่ัน เกรงใจเขาเพราะพวกเราไม่มีระเบียบเป็นแบบเดียวกัน ลกูทุ่งกันเกินไป” หลวงพ่อจึงเห็นว่าไม่ควร
จะไปพกั ขอพกัขา้งนอกดีกวา่แต่จะเขา้ไปฉนัอาหารท่ีนัน่บา้ง 

ช่วงสุดทา้ยของการสอนหลวงพอ่เล่าถึงเร่ืองในสมยัพุทธกาลว่า “ตอนท่ีพวกชีเปลือยดูถกูพระพุทธเจ้าและ
พระสาวก โดยจะตามมาขอโต้คารมกับพระพทุธเจ้า พระองค์กท็รงทราบด้วยพระญาณและทรงตรัสว่า เขามาหาเรา
ไม่ได้หรอก..” 
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“ต่อมาชีเปลือยช่ืออุบาลีแอบมาดูท่ีวัดในตอนกลางคืน เม่ือมาถึงแล้วกส็งสัยว่าทาํไมถึงเงียบจัง ไม่มีเสียง
คนนอนกรนหรือนอนละเมอกันเลย เม่ือกลับไปท่ีคณะชีเปลือยของตนกพ็บแต่คนนอนท่ีมีแต่เสียงไอ เสียงนอน
กรนบ้าง นอนละเมอบ้าง” (แบบพวกเราน่ีไง..? หลวงพอ่พดูและยิม้กบัทุกคน)  

“ชีเปลือยอุบาลีเข้าไปดูท่ีนอนของอาจารย์ ก็เห็นอาจารย์ของตนนอนอ้าปากค้าง เม่ือพิจารณาแล้วจึง
กลบัไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าดีกว่า พระพุทธองค์กท็รงหาผ้านุ่งให้ ต่อมาจึงได้บวชเป็นพระภิกษแุล้วไปชวนเพ่ือนมา
บวชกันมากเพราะพวกนีมี้ปัญญา”  

“ฝ่ายอาจารย์ของชีเปลือยบอกให้สาวกของตนว่า อย่าไปอยู่ใกล้สมณโคดมเพราะกลวัว่าสาวกจะหนีตนไป
บวชกันหมด แล้วจึงพาหมู่คณะหนีไปอยู่ ท่ีเมืองปาวาบรีุเสียเลยเพราะยงัมีคนศรัทธาเขาอยู่” มาถึงตอนน้ีเสียงลาํโพง
ท่ีขยายเสียงหอนดงัมากและเวลากเ็หมาะสมแลว้ หลวงพอ่จึงจบการสอนธรรมะของเชา้วนัน้ีเพยีงเท่าน้ี 

ทาํวตัรสวดมนตแ์ผเ่มตตากนัแลว้จึงออกเดินกนัต่อ ช่วงเชา้อากาศเยน็สบาย ขา้งทางก็มีแต่ธรรมชาติท่ีดูสด
ช่ืน เวลาเดินผา่นแสงแดดก็จะรู้สึกอบอุ่นข้ึน มาถึงชุมชนแห่งหน่ึง รอรถไฟแล่นผา่นไปแลว้จึงขา้มทางรถไฟ เดิน
เร่ือยไปก็ออกมาจากชุมชนแห่งนั้น ช่วงเชา้น้ีตอ้งเดินเร่งบา้งเพราะกาํหนดท่ีพกัทานอาหารไวท่ี้ 15 กม. แต่พอเร่ง
ฝีเทา้มากม็าถึงท่ีพกัทานอาหารท่ีผูน้าํทางยน่ลงมาท่ี 11 กม. เพราะกลวัวา่คนท่ีเดินมาขา้งหลงัจะไม่ทนั 

ท่ีพกัทานอาหารของวนัน้ีเป็นขา้งทางท่ีมีตน้ไมร่้มร่ืน ฝ่ังตรงขา้มเป็นหมู่บา้น หลวงพ่อไปนัง่ใตต้น้ไทร
ขนาดใหญ่ ตอนพระคุณเจา้ฉนัอาหารกนัก็มีเจา้อีกาตวัแสบมาป่วนให้พระท่านฉนัอาหารไม่สงบเพราะมนัทั้งถ่าย 
ทั้งหาจงัหวะขโมยอาหารจนตวัหน่ึงโฉบลงมาขโมยขนมปังไปกอ้นหน่ึงตอนท่ีพระท่านไปรับบาตรพระอาจารย ์
ร้ายจริงๆ เจา้อีกาพวกน้ี แต่หลงัจากท่ีพระท่านฉันอาหารกนัแลว้พวกมนัก็ไดรั้บของขวญัเป็นอาหารท่ีเหลือนานา
ชนิด กินกนัอ่ิมไปเลยนะเจา้กานะ 

ทานอาหารกนัแลว้ หลวงพอ่กบ็อกวา่เหลืออีก 16 กม. ใครจะเดินไปก่อนก็ไป ใครจะพกัผอ่นก็ตามใจ ท่าน
จึงนาํสวดมนตแ์ผเ่มตตาแต่ยงัไม่ออกเดิน กลบักลายว่าท่านขอพกัอยูก่่อน จนหลวงพ่อพร้อมแลว้จึงออกเดินในช่วง
บ่ายกนัต่อไป 

อากาศช่วงบ่ายน้ีร้อนเอาการอยูพ่อควร แต่ยงัดีท่ีมีตน้ไมใ้หญ่บา้งตามขา้งทาง มาถึงช่วงหน่ึงขา้งทางมีรถ
ขนออ้ยจอดเรียงกนัยาวไปตามถนน เม่ือเดินมาถึงพบว่าบริเวณนั้นเป็นสถานท่ีตดัออ้ยจากไร่ขนข้ึนรถ พวกเราจึง
เดินผา่นขบวนรถขนออ้ยท่ีขบัเคล่ือนโดยววั มาถึงคนัหน่ึงเจา้ววัเกิดตกใจพวกเรา ไล่ขวิดจนจนคนขบัรถตอ้งวิ่งหนี
กนั โชคดีท่ีมนัคลอ้งเชือกเอาไว ้ถา้เกิดไม่มีเชือกสงสัยพระคุณเจา้บางรูปอยา่งท่านโชคอาจจะจีวรกระเจิงไปไดน้า
... 

มาถึงสามแยกแห่งหน่ึง พวกเราก็ตอ้งเปล่ียนเส้นทางการเดินอีกคร้ังเพราะเราตอ้งเล้ียวซา้ยไปตามป้ายท่ี
ผูส้าํรวจทางแปะเอาไวท่ี้ขา้งทาง ตรงสามแยกพบหลกักิโลเมตรบอกว่าอีก 6 กม.จะไปถึงชุมชนช่ือ ขะระคูปุระ ซ่ึง
เราเดินนบัหลกักิโลมาได ้5 กม.แลว้ แสดงวา่เหลืออีก 11 กม. กจ็ะถึงท่ีพกั 
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เดินเล้ียวมาก็มาเจอโรงเรียนสุดคลาสสิคของอินเดียเพราะเขาเรียนกนักลางแจง้ ไม่มีหอ้งเลย พวกนกัเรียน
กาํลงันัง่เรียนกนัก็โบกมือทกัทายใหพ้วกเรา ช่วงนั้นสองขา้งทางไม่มีร่มไม ้เรามาพกักนัขา้งทางช่วงหน่ึง เป็นสวน
มะม่วงแห่งหน่ึง ขา้งๆ มีหลุมศพของชาวมุสลิม ตรงขา้มมีหมู่บา้นแห่งหน่ึง ระหว่างท่ีทุกคนกาํลงันัง่พกัอยา่งสบาย
ก็มีผูช้ายชาวบา้นคนหน่ึงถือออ้ยมาหน่ึงกาํมือแลว้ถวายกบัหลวงพ่อสนอง เขาเป็นชาวฮินดูแต่ก็นับถือพวกเรา
เหมือนกบัสาธุของเขา ชายคนน้ีช่ือ เยสซิเยนปี รามจี แลว้กก็ลบัไป 

เท่านั้นยงัไม่สะใจในบุญเพราะคุณเยสซิเยนปี กลบัมาอีกคร้ังพร้อมกบัแบกออ้ยข้ึนบ่ามาหน่ึงมดัขนาดใหญ่ 
นบัไดเ้ป็นสิบอนั สาธุดว้ยท่ีถวายออ้ยใหก้บัพระคุณเจา้ แต่ขอบอกวา่ออ้ยของอินเดียแขง็มาก 

ต่อมาพวกเรากไ็ดพ้บกบักลุ่มนางฟ้าเพราะพวกเขามาจากแดนมหามงคลของท่านแม่บงกช หลวงพ่อเพิ่งจะ
พดูถึงอยูเ่ม่ือเชา้อยูน่ี่เอง มาตอนบ่ายก็มาพบเลย เขานาํนํ้ ามะม่วงกล่องถวายกบัหลวงพ่อจาํนวนสามลงัและยงัตาม
ไปถวายท่ีท่ีพกัอีก 900 กล่อง สาธุกบัคณะของท่านแม่บงกชดว้ย 

หลวงพอ่นัง่หลบัตาอยูพ่กัหน่ึงแลว้จึงออกเดินต่อ ช่วงน้ีเร่ิมเยน็ลงแต่ก็ไม่ไดรี้บอะไรกนั เราเดินผา่นชุมชน
บา้ง ออกมาเจอธรรมชาติบา้งสลบักนัไป ช่วงหน่ึงมองเห็นนกกระเรียนคอแดงตวัหน่ึงอยูร่ะยะใกล้ๆ  น่ีเอง เรากม็อง
มนั มนักม็องเรา 

มาถึงชุมชนเมืองขะระคูปุระ เป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ทุกแห่งท่ีเดินกนัมาในวนัน้ีเพราะมีคนมากกว่า มี
ร้านคา้และรถรามากมาย บางช่วงเป็นบึงขนาดใหญ่ ชาวบา้นก็จบัปลามาวางขายตามขา้งทางก็มี แต่เห็นแมลงวนั
ตอมห่ึงเชียว เร่ืองปลาท่ีอินเดียน่ีไม่มากและหลากหลายแบบบา้นเรา 

ออกจากชุมชนมาแลว้เดินมาอีกพกัใหญ่เราก็มองเห็นท่ีพกัเพราะมีจีวรตากอยู่ ซ่ึงอยู่ติดกบัขา้งทางเป็น
โรงเรียนแห่งหน่ึงช่ือ ปูรวะ มาธยมิกะ วิทยาลัย ฮุเซน นะคัร ภังกะฮ่า เขา้มาขา้งในแลว้ก็พบว่ามีแต่เตน็ทข์องพวก
เราตั้งเรียงรายไปทัว่แลว้ หลวงพอ่มาเป็นคณะเกือบชุดสุดทา้ย 

โรงเรียนแห่งน้ีไม่มีร้ัวรอบขอบชิด อยูติ่ดกบัชายทุ่งชายป่าและบา้นคน แต่ก็มีคุณตาํรวจมาช่วยดูแลความ
ปลอดภยัให้ หลวงพ่อมาพกัใตต้น้ไมใ้หญ่กลางลานสนามของโรงเรียนแห่งน้ี จึงเป็นอนัว่าวนัน้ีเราเดินกนัได ้27 
กม. ซ่ึงในวนัพรุ่งน้ีกจ็ะเป็นวนัแห่งชยัชนะของคณะธรรมยาตรากนัแลว้ วนัน้ีขอลาเพียงเท่าน้ี นมสัเต 

วันที ่23 กมุภาพนัธ์ 2554 เป็นวันที ่37 ของการเดินธรรมยาตรา เชา้วนัน้ีหลวงพอ่แจง้ว่า วนัน้ีเราจะฉนัขา้ว
กนัท่ีน่ีแลว้จะเดินเขา้วดัเชตวนั เมืองสาวตัถี ซ่ึงวนัพรุ่งน้ีเราจะไปบิณฑบาตท่ีแดนมหามงคลของท่านแม่บงกชและ
จะร่วมทาํบุญสร้างเจดียด์ว้ย 

เม่ือเชา้คณะของท่านแม่บงกชตามมาถวายอาหารถึงท่ีพกัของเรา อีกทั้งยงัร่วมทาํบุญกบัหลวงพ่อจาํนวน 
300,000 บาท หลวงพ่อบอกว่าไม่อยากรับไวเ้ลยและยงัไม่รู้ว่าจะถวายคืนเท่าไรดี จากนั้นหลวงพ่อเล่าถึงท่านแม่
บงกชว่า “ท่านแม่มีลูกชายสามคน บวชเป็นพระไปสององค์ ท่านเป็นผู้หญิงคนหน่ึงท่ีมีบารมีมากสามารถสร้างวัด
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ในประเทศอินเดียได้อย่างย่ิงใหญ่ ยังไม่มีผู้หญิงไทยหรือแม้แต่พระหรือผู้ชายท่ีทาํได้อย่างท่านแม่บงกช เร่ือง
การเงินของท่านกไ็ม่เดือดร้อนเพราะคนมีศรัทธาเขามาทาํบญุ โดยเฉพาะจากต่างประเทศ” 

“ดังน้ันวันนีเ้ราจะเดินเข้าสู่เป้าหมายสุดท้าย จึงขอให้เดินกันเป็นขบวน อย่าเดินแซงหน้ากัน ขอให้เดินตาม
พระเหมือนกับวันท่ีเราเดินเข้าไปลัคเนาว์ เม่ือเข้าไปในแดนมหามงคลแล้วกข็อให้ไปกันเป็นคณะเพราะท่ีน่ันคน
ของเขามีมารยาท เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะฉะน้ันพวกเราอย่าทาํอะไรให้หลวงพ่อเดือดร้อนกัน อย่าทาํให้เขามา
ตาํหนิติเตียนในภายหลงัได้ เรามาศึกษาระเบียบข้อวัตรของเขา และท่ีเขาขอมาคือห้ามถ่ายรูปเพราะคนท่ีถ่ายรูปมีท้ัง
พวกท่ีเคารพและวิพากษ์วิจารณ์กมี็ ท่านแม่จึงของดห้ามถ่ายภาพโดยเดด็ขาด เรากต้็องเช่ือฟังเคารพกติกาของเขา” 

หลวงพ่อเล่าท่ีหลวงปู่สังวาลสอนก่อนท่ีท่านจะเดินธุดงคค์ร้ังแรกของชีวิตกบัหลวงพี่องคห์น่ึงว่า “พระ
ธุดงค์กับพระลู่ดง พระธุดงค์จะต้องถือระเบียบพระวินัยและธุดงควัตร แต่พระลู่ดงจะมีย่ามใหญ่มีเคร่ืองรางของขลงั 
มีเงินและรับปัจจัยหรือการฉันอาหารสองมือ้กไ็ม่เป็นการธุดงค์” ซ่ึงหลวงพ่อสนองท่านโดนอยูเ่ร่ืองมียา่มใหญ่ติด
ตวัเร่ืองเดียว ส่วนเร่ืองอ่ืนท่านไม่มี แต่หลวงพี่องคท่ี์ไปดว้ยมียา่มใหญ่แลว้กย็งัมีเคร่ืองรางของขลงัดว้ย 

หลวงพ่อยอ้นกลบัมาถึงท่านแม่บงกชอีกคร้ังว่า “คณะของท่านแม่ก็เป็นคณะคนไทยคณะแรกท่ีมาเดิน
อินเดีย มาก่อนพวกเราเสียอีก แล้วมาเดินแบบเป็นระเบียบเดินเป็นแถวสวยงาม นุ่งผ้าสีขาวกันทุกคน ท่านแม่มาเดิน
ก่อนแล้วจึงมาสร้างวัดทีหลงั..” 

“จึงว่าพวกเราต้องทาํตัวให้เป็นระเบียบเพราะท่ีน่ันเขามีระเบียบมาก” หลวงพอ่ย ํ้าบ่อยคร้ัง “ท่านแม่ท่านเอา
ระเบียบตามแบบพระพุทธเจ้ามาใช้ เป็นผู้ ท่ีมีบารมีสร้างวัดได้ย่ิงใหญ่มาก อาตมามาอินเดียร่วม 30 ปีมาแล้ว ยงัทาํ
ไม่ได้อย่างท่านแม่เลย เพ่ิงจะได้ท่ีดินสร้างวัดเลก็ๆ ท่ีพทุธคยาเท่าน้ัน” หลวงพดูชมท่านแม่แบบถ่อมตวั 

หลวงพอ่แจง้ต่อไปวา่ “ใน 3 วันท่ีสาวัตถี คณะของท่านแม่จะเลีย้งอาหารเจกันนะ อาตมากเ็คยฉันเจอยู่ 3 ปี 
ตอนเข้าห้องกรรมฐานท่ีป่าช้าหนองไผ่ ตอนน้ันโยมแม่ทาํมาถวายทุกวัน” 

ช่วงสายน้ีหมอกลงหนามาก หลวงพ่อจึงเมตตาบอกว่าถา้ใครไม่อยากเป็นหวดัก็ใหปิ้ดจมูกกนัเดอ้ ป้องกนั
หวดัได ้ต่อมามีคนในคณะมาร่วมทาํบุญถวายท่ีแดนมหามงคลล่วงหนา้ 

จบการสอนในเชา้วนัน้ีแลว้จึงเร่ิมพิจารณาอาหารราว 10 โมงเชา้ ซ่ึงเร็วกว่าทุกวนัท่ีผา่นมาเพราะวนัน้ีช่วง
เชา้เราไม่ไดเ้ดินกนั เสร็จเร่ืองอาหารแลว้ หลวงพ่อก็เร่ิมบรรยายอีกคร้ังโดยเร่ิมว่า “ขอถามว่า..คนอินเดียกลวัอะไร
ท่ีสุด เงียบ...” ไม่มีเสียงตอบ หลวงพอ่จึงเฉลยวา่ “คนอินเดียกลวัพระเจ้าจะลงโทษ กลวัอยู่คนคนเดียวไม่มีเพ่ือน” 

“เพราะฉะน้ันคนอินเดียจึงไม่มีการฆ่าตัวตายกัน ซ่ึงประเทศท่ีเจริญแล้วส่วนมากคนของเขาท่ีอยู่คนเดียวจึง
ฆ่าตัวตายกันมากเพราะต้องใช้ชีวิตคนเดียว เป็นโรคซึมเศร้า คนอินเดียเขาไม่เหงา เขาชอบสนุก จึงไม่มีการฆ่าตัว
ตาย แล้วตกลงใครเจริญกว่ากัน..? อินเดียเจริญกว่า วัฒนธรรมเจริญกว่า..” 
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“พวกเราท่ีเดินมากันน่ีกอ็ย่าคิดว่าตัวเองเก่งตลอดไปเพราะสังขารไม่เท่ียง ฝึกปลงสังขารกันบ้าง ไม่ใช่คิดว่า
หลวงพ่อแก่แล้วเดินสู้เราไม่ได้ เราเดินเก่งกว่า อย่างนักซามไูรน่ี เขาไม่ดูถกูนักซามไูรด้วยกัน ดังน้ัน นักเดินเขากไ็ม่
ดูถกูกัน” 

หลวงพ่อสอนเชิงถามว่า “โยม..มาเดินกันน่ีใกล้จะจบแล้ว เห็นอะไรกันบ้าง เห็นสังขารตัวเองกันไหม เก่ง
ไหม ก่อนมาเราเคยแขง็แรง มาเดินแล้วกจ็ะรู้กันทุกคนว่าสังขารมันไม่เท่ียง ต้องแบกต้องหามกันไปตลอดยังไง 
ร่างกายเราน่ีไม่ใช่ของมัน่คงอะไรท่ีจะอยู่ได้นาน ทุกข์ของขนัธ์ห้าน่ีแรงนะ เป็นรังของโรค(โลก)” 

“วันนีเ้ราจะเข้าไปท่ีวัดเชตวัน พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ 19 พรรษาและบุปผารามอีก 6 พรรษา รวมอยู่ ท่ี
สาวัตถี 25 พรรษา บุปผารามเป็นวัดท่ีสร้างโดยนางวิสาขา เป็นโลหะปราสาทต้ังอยู่ ริมแม่นํา้อจิรวดี ท่ีมีลกัษณะคด
ไปคดมา คิดว่าเม่ือเวลาผ่านไปโลหะปราสาทกส็ลายลงนํา้ไป ส่ิงเหล่านีจ้ะเกิดคู่บุญบารมีกับคนมีบุญมากกว่า ยคุท่ี
เจริญต่อไปข้างหน้าคือ ยคุพระศรีอาริยเมตไตรย” 

“เพราะฉะน้ันอินเดียจึงเป็นดินแดนของคนมีบุญมาเกิด อย่างพระพุทธเจ้า พระมหาจักรพรรดิ พระ
โพธิสัตว์หรือคนดังระดับโลก ถ้าจะเปรียบกับประเทศไทยถือว่าไทยเราเลก็นิดเดียว ท่ีประเทศไทยน่าสนใจและดี
ตรงท่ีมาถึงยคุพระพทุธศาสนาท่ีย่ิงใหญ่ในประเทศไทยได้ แต่พวกเรากถื็อว่าเป็นชาวพทุธตอนปลายแล้ว กย็งัดีท่ีได้
เจอพระพุทธศาสนา เจอคาํสอนของพระพุทธเจ้า และเรากมี็ปัญญาท่ีมองเห็นตัวเอง กคื็อเห็นสัจธรรมในความเกิด
แก่เจบ็ตาย..” 

“นักปราชญ์อย่างพวก ขงจ๊ือ เล่าจ๊ือน่ีเขามองเห็นตัวเอง แต่นักประดิษฐ์คิดค้นหรือนักสร้างอย่างเช่น 
ไอสไตน์ เขามองเห็นข้างนอก มองไม่เห็นตัวเอง จนคิดค้นอะไรได้หลายอย่าง สุดท้ายกน็าํอาวุธมาฆ่ากันเอง ดังน้ัน
พทุธศาสนาจะต้องมองเห็นตัวเอง”  

วนัน้ีหลวงพ่อสอนทั้งช่วงเชา้และบ่าย จบแลว้ทาํวตัรสวดมนตแ์ผ่เมตตา สวดชยนัโตแลว้จึงออกเดินทาง 
ซ่ึงวนัน้ีทุกคนลืมความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ลืมความลาํบากทุกอยา่งไปหมดแลว้เพราะจิตใจมุ่งตรงไปท่ีเมืองสาวตัถีกนั 

ระยะทางช่วงบ่ายคือ 14 กม.ไปถึงเมืองสาวตัถีเลย อากาศค่อนขา้งร้อน เดินกนัมาพกัใหญ่ รถเต่าสีขาวของ
ท่านเจา้อาวาสท่านจนัทิมาท่ีลคัเนาวก์็ขบัตามมาพบหลวงพ่อแลว้ท่านก็ลงเดินบางช่วง ไม่ไหวก็ข้ึนรถบา้งเพราะ
พวกเราเดินจํ้าเอาๆ กนัจนท่านเดินไม่ทนั 

เดินผ่านชุมชน บีรปุระ กาฮวะ และ มะไรตีย่า แลว้มาถึงทางแยกพบป้ายบอกให้เล้ียวซา้ยไปตามถนน ซ่ึง
หนทางดูใกลเ้ขา้ไปทุกที เดินผา่นขา้มคลองแห่งหน่ึงนํ้าแหง้เกือบหมดแลว้กม็าถึงชุมชนช่ือ ปะตะนา โกฒาร  

เม่ือออกจากชุนชนนั้นมา เราก็มองเห็นเจดียม์หามงคลขนาดใหญ่ท่ีกาํลงัก่อสร้างอยู ่ปลายยอดเป็นดอกบวั
สีทอง จนมาเขา้สู่ชุมชนช่ือ กะตะร่า ฮะวาย ปัตตี ้เดินผา่นสนามบินแห่งหน่ึง แสดงวา่เมืองสาวตัถีกาํลงัเจริญรุ่งเร่ือง
ข้ึนเร่ือยๆ เพราะมีสนามบินแลว้ ในอนาคตคงจะมีชาวพุทธและนกัท่องเท่ียวเดินทางมากนัไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน 
สาธุ 
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มาถึงส่ีแยกในชุมชนจึงพากนัเล้ียวไปทางขวา ตอนน้ีสามารถมองเห็นพระพุทธรูปสีทองท่ีประดิษฐานใน
แดนมหามงคลแลว้ จนมาผา่นศูนยส์มาธิและวิปัสสนาเชตวนัอยูท่างขวามือ ต่อมาก็มาพบป้ายบอกทางไปลุมพินีอีก 
165 กม.และสาวตัถี 000 กม.แลว้ 

ในท่ีสุดเราก็มาถึงทางแยกเขา้วดัเชตวนัมหาวิหาร ตรงทางแยกมีวดัพุทธอินเดียแห่งหน่ึง ท่ีประตูทาํเป็น
เจดียสี์เหลืองสามเจดีย์แบบพุทธคยา เม่ือเล้ียวซ้ายเขา้มาก็พบป้ายของแดนมหามงคล จนมาถึงร้ัวสีแดงก็จึง
เป็นอนัวา่เรามาถึงวดัเชตวนั  เมืองสาวตัถีกนัแลว้ในเวลา 13.45 น. 

เราเดินผา่นวดัเชตวนัเพื่อไปยงัท่ีพกัก่อน ตอนเยน็จึงจะค่อยมาท่ีน่ีใหม่ เราเดินผา่นวดัศรีลงักา วดัพม่า จน
มาถึงท่ีพกัคือ วัดจีน สาวัตถี แต่ไม่มีพระหรือคนจีนแลว้ กลายเป็นของอินเดียและลงักาไปแลว้ วดัน้ีอยู่ติดกบัวดั   
เชตวนัเลย 

เดินเข้ามาทางซ้ายมีรูปป้ันผูส้ร้างวัดเป็นพระชาวจีนช่ือ ท่านเรน เจน ภายในมีอาคารประดิษฐาน
พระพุทธรูปอยู่ดา้นใน ขา้งบนมีเจดียศิ์ลปะแบบชาวจีนหลงัหน่ึง  มีอาคารท่ีพกัริมวดัอีกหลงัหน่ึง รอบบริเวณมี
ตน้ไมร่้มร่ืน คนในวดันาํควายมาเล้ียงดว้ย 

พวกเราต่างนัง่พกักนัอยา่งสบายใจเพราะถือวา่มาถึงตรงน้ีเราเดินจบกนัแลว้ ต่อมากมี็ นายอาํเภอเมืองบารัม
ปูร์ มาทาํการตอ้นรับคณะธรรมยาตราอย่างเป็นทางการ โดยการถวายพระพุทธรูปสีทององคห์น่ึงพร้อมดอกไม้
ให้กบัหลวงพ่อสนอง แลว้เขาก็อาราธนาศีลห้าแบบชาวพุทธอินเดีย หลวงพ่อให้ศีลแลว้ นาํสวดชยนัโตและให้พร
แก่ผูม้าตอ้นรับ 

จากนั้นก็แยกยา้ยกนัหาท่ีพกัตามอธัยาศยั ซ่ึงเราจะพกัท่ีน่ีกนั 3 คืน ในสองวนัต่อจากน้ีเราจะไปบิณฑบาต
และทานอาหารท่ีแดนมหามงคลท่ีเขานิมนตแ์ละเชิญพวกเราเอาไวแ้ลว้ ช่วงเยน็ของวนัน้ีหลวงพ่อจึงพาทุกคนไป
กราบนมสัการเยีย่มชมสถานท่ีภายในวัดเชตวัน ซ่ึงหลวงพอ่ไดพ้าเดินชมและบรรยายโดยละเอียดดงัน้ีวา่.. 

“กุฏิของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรจะอยู่ คู่กัน คนท่ีมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจะไปกันท่ีพระคัณฑกุฎี ซ่ึงอยู่
เลยต้นอานันทโพธ์ิไป คนกจ็ะมาเข้าทางหน้าวัดท่ีอยู่ทางทิศตะวันออก จะมีซุ้มประตูวัดอยู่ เม่ือก่อนท่ีน่ีย่ิงใหญ่มาก 
มีพระคัณฑกฎีุอยู่ทางน้ัน ” หลวงพอ่ช้ีไปใหทุ้กคนดู 

“มีกฏิุของพระมหากัสสปะ พระสีวลีท่ีติดทองอยู่ ถ้าอยากรวยกไ็ปปิดทองกัน ซ่ึงบางคร้ังผู้ ท่ีมาขอฟังธรรม
กับพระพุทธเจ้ากจ็ะได้ฟังธรรมจากพระโมคคัลลาสารีบุตรกช่ื็นใจแล้ว เหมือนกับบ้านเราท่ีอาจารย์แต่ละองค์กมี็
ช่ือเสียง เรากไ็ม่จาํเป็นต้องไปเฝ้าสมเดจ็พระสังฆราชกัน ดังน้ันพระโมคคัลลาพระสารีบุตรฝ่ายซ้ายฝ่ายขวากจ็ะ
แสดงธรรมให้คนฟังทุกวันถ้าพระพทุธเจ้าทรงกาํลงัประทับอยู่” 

“ท่ีเห็นเจดีย์เลก็ๆ ตรงน้ันก็จะมีอัฐิธาตุของพระอรหันต์ท้ังหมดท่ีนิพพานแล้วก็เก็บอัฐิไว้ตรงน้ัน คงจะ
สะสมไว้นับเป็นหม่ืนเป็นแสนองค์ ซ่ึงสถานท่ีแห่งนีพ้ระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ถึง 19 พรรษา ทรงพระดาํเนินมา
จากวัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์กม็าอยู่ ท่ีน่ีเลย มาถึงพรรษาท่ี 7 กท็รงเสดจ็ไปยังดาวดึงส์เพ่ือไปโปรดพุทธมารดาอยู่
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หน่ึงพรรษา แล้วจึงเสดจ็ไปลงท่ีเมืองสังกัสสะท่ีพวกเราไปมา แล้วกท็รงประทับจาํพรรษาท่ีวัดบุปผารามของนาง
วิสาขา ริมฝ่ังแม่นํา้ อจิรวดีอยู่ถึง 6 พรรษา แม่นํา้อจิรวดีจะไหลผ่านเมืองสาวัตถี ซ่ึงท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์มาก 
เจริญท่ีสุดในยุคน้ัน การทาํมาค้าขายกเ็จริญสามารถเช่ือมต่อกันไปท้ัง 16 แคว้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเผยแผ่อยู่ ท่ีน่ี
นานกว่าท่ีอ่ืนเพราะมีกษัตริย์ท่ีทรงทศพิศราชธรรม เจริญรุ่งเรือง พระสงฆ์ก็มารวมกันมาเผยแผ่ท่ีน่ีกันมาก 
คณาจารย์จากท่ีเป็นฤาษีชีไพรต่างๆ กม็าอยู่ ท่ีน่ีกันเยอะ สุดท้ายพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ พรุ่งนีเ้ราจะ
ไปกัน” 

“ท่ีน่ีจึงเป็นท่ีเผยแผ่ท่ีย่ิงใหญ่มาก มีประวัติหลายเร่ือง เร่ืองนางจิญจมาณวิกาและพระเทวทัตถูกธรณีสูบ 
เร่ืององคุลิมาล เร่ืองพทุธประวัติและชาดก 500 ชาติ ทรงแสดงระลึกชาติให้พระอานนท์ฟังท่ีน่ีกม็ากมาย เร่ืองอสุริน 
ทราหูท่ีเป็นเทวดาลงมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าโดยมีขนาดร่างกายใหญ่เตม็เชตวันนีเ้ลย ซ่ึงพุทธชาดกท้ังหมดเกิดขึน้
ท่ีวัดเชตวันมาก” 

จากนั้นหลวงพ่อพาเดินชมและบรรยายว่า “อันนี้เขาก็ทาํตามรอยกุฎีเก่า ไม่ให้รูปทรงต่างๆ สูญหายไป 
ตรงไหนท่ีผพุังเขากเ็อากลบัมาเช่ือมโยงใหม่” เดินมาถึงกฏิุของพระมหากสัสปะแลว้หลวงพ่อก็บรรยายว่า “กุฏิตรง
นีเ้ขาสันนิษฐานว่าเป็นกุฏิของพระมหากัสสปะ ท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ท่ีสุดรองจากพระพุทธเจ้า ทรงคุณธรรม
สูงสุด ใครไปใครมากต้็องมาหาพระมหากัสสปะผู้ทรงคุณธุดงค์ 13 ข้อ ไม่มีใครเหมือน” 

เราเดินกนัเร่ือยมา หลวงพอ่กช้ี็และบรรยายต่อไปวา่ “ตรงนีก้เ็ป็นรอยการสร้างแล้วสร้างอีก พอขดุไปแล้วก็
จะเจอแต่ซากอิฐ” จนมาถึงห้องขนาดใหญ่แห่งหน่ึง หลวงพ่อก็อธิบายว่า “ท่ีน่ีเป็นห้องประชุมของพระภิกษุท่ีมา
จากทิศท้ัง ๔ องค์ไหนท่ีจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากจ็ะมาพักท่ีน่ีก่อน แล้วกจ็ะมากราบพระโมคคัลลาสารีบุตร พระ
ท่ีมาจากป่าในทิศท้ังส่ีจะยงัไม่เข้าหาพระพทุธเจ้าเลย ต้องมาค้างท่ีน่ีก่อน ท่ีตรงนีจึ้งเป็นกุฏิของพระท่ีมาจากทิศท้ังส่ี 
สามารถพักได้เป็นพันๆ รูป พระสมยัก่อนท่านไม่ได้นอนพืน้ยางแบบพวกเรานะ”  

 หลวงพอ่บรรยายถึงผูค้นในเมืองสาวตัถีวา่ “คนท่ีมีปัญญาบารมีท่ีเข้าหาธรรมะพระพทุธเจ้าในยคุน้ัน เขาจะ
เข้าใจหมดเลย นับถือพระรัตนตรัยคือเช่ือว่าพระพุทธเจ้ามีจริง พระธรรมมีจริง พระสงฆ์มีจริง และนับถือพุทธ
ศาสนาไปตลอดชีวิตเลย ตายแล้วกไ็ปเกิดเป็นเทวดากันหมด ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าบนสวรรค์แล้วไปนิพพานกัน
หมด” 

“ฉะน้ันยคุของพระพทุธเจ้าน่ี คนฉลาดมาก ไม่ถืองมงายเลย คนท่ีเข้ามาน่ีถือว่าเป็นคนท่ีฉลาดท้ังหมด พระ
อรหันต์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท้ัง 80 รูปกส็ามารถระลึกชาติได้ มีหูทิพย์ ตาทิพย์กัน ใครเข้ามาแล้วจะรู้วาระจิต
ได้หมด ทักจิตได้หมดและเทวดากจ็ะมาฟังธรรม พระสงฆ์ 500 รูปล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงทุกองค์” 

“ดังน้ันจึงว่า น่ีคือกองทัพท่ีพระพทุธเจ้าทรงทาํสาํเร็จไปท้ัง 16 แคว้นท่ัวชมพูทวีปตลอด 45 พรรษานี ้พุทธ
ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า อานนท์เราเข้านิพพานได้แล้ว สังขารเก่าแล้ว เราไม่จาํเป็นต้องอยู่
ต่อไปเพราะพระสงฆ์ของเรา ศาสนาของเราแขง็แกร่งแล้ว มนุษย์และเทวดาท้ังหลายรู้จักศาสนาของเรากันหมดแล้ว 
คนงมงายคนใหลหลงไม่มีแล้ว มีแต่คนท่ีเป็นดอกบัวส่ีเหล่า พวกน้ันกถื็อว่าต้องปล่อยเขาไป” 
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“ศาสนาพุทธน่ีเจริญท่ีสุดในยคุของพระพุทธเจ้า แล้วรองมาอีกคร้ังหน่ึงในสมัยพระเจ้าอโศกฯ พระองค์ก็
ทรงมีพระอรหันต์ถึง 80,000 รูป แต่ของพระพทุธเจ้าน่ีมีพระอรหันต์มากมาย ไปตรงไหนกมี็แต่ พทุธัง ธัมมงั สังฆัง 
สรณัง คัจฉามิ” 

“พระถงัซัมจ๋ังมาเม่ือพันกว่าปีก่อน ท่านกล่าวว่าในเมืองอินเดียเป็นพุทธกันท้ังน้ันเลย ไปกินบ้านไหนกไ็ด้ 
ท่านไปเท่ียวท่ัวอินเดียเลย ไปนาลนัทา พาราณสี ตอนน้ันต้องเดินไป ชาวบ้านกนิ็มนต์ให้พักมาโดยตลอดเพราะเป็น
ชาวพุทธกันท้ังหมด เพราะฉะน้ันจึงว่าเรามาเห็นของจริง 2,500 ปี เราจึงหายสงสัยกันใช่ไหม อินเดียเขาไม่ต้องไป
หานํา้กันท่ีไหน ตรงนีคื้อบ่อนํา้ ล้วงลงไปกถึ็งนํา้เลย อยู่กลางวัด” 

ปัจจุบนัสถานท่ีตรงนั้นเป็นท่ีโล่งแจง้ หลวงพ่อจึงบอกว่า “ท่ีน่ีมีหลังคานะ ไม่ได้มีช้ันเดียว..โยม เขาทาํไว้
หลายช้ันนะ เป็นไม้หลายช้ัน หลงัคากม็งุด้วยจาก ด้วยหญ้าคา มงุด้วยกระเบือ้ง มงุด้วยไม้กมี็ พระท่านไม่ได้อยู่แบบ
นีน้ะ 2 ช้ัน 3 ช้ัน 7 ช้ัน มีหลงัคา อยู่กันได้หลายองค์ ได้ถึง 500 องค์ ต้องจินตนาการให้เป็นนะว่าสมยัพระพุทธเจ้า
อยู่กันอย่างไร” 

เม่ือมาถึงหอ้งหน่ึง หลวงพอ่กอ็ธิบายวา่ “น่ีเป็นห้องพระ ห้องสวดมนต์ คือพระสมยัก่อนเขาไม่ได้สวดมนต์
ไหว้พระเหมือนสมัยนี้ ท่านจะเข้าฌานเลย เข้าสมาธิ เดินจงกรมกันเลย น่ันเป็นการเข้าถึงธรรมะโดยตรงไม่
จาํเป็นต้องสวดมนต์แบบสมยันี ้เป็นการเข้าถึงจิตเลย ท่านกจ็ะมีความสาํเร็จในตัวเอง โดยขอให้มีครูบาอาจารย์สอน
เท่าน้ันเองเพราะมีปัญญาอยู่แล้ว” 

“ดังน้ันสถานท่ีตรงนี ้สมยัท่ีอังกฤษมาปกครอง รัฐบาลอินเดียกย็งัทาํอะไรไม่ได้ เพียงแต่ดูแลต้นโพธ์ิ ฟ้ืนฟู
อะไรต่ออะไรขึน้มาแต่ว่าคนอินเดียยงัไม่ยอมรับ เม่ืออังกฤษปลดปล่อยอินเดียแล้ว เซอร์คันนิงแฮมท่ีมาดแูลต้นพระ
ศรีมหาโพธ์ิ เป็นชาวอังกฤษ มาบูรณะให้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวม แล้วตอนหลงัท่านธรรมปาละชาวศรีลงักาก็
มาฟ้ืนฟูและต่อสู้ให้กับชาวพุทธ มาถึงท่านนายกเนรูห์ท่ีเป็นชาวฮินดูแต่ว่านับถือพระพุทธเจ้า ทาํให้ถูกต้องตาม
กฎหมายแล้วกส็งวนสถานท่ีทางพทุธศาสนาไว้ท้ังหมด ให้คนท่ัวโลกได้มารู้ของจริง” 

“เนรูห์รู้ว่าศาสนาไหนในอินเดียในโลกนี ้ไม่มีหลักฐานของจริงท่ีเท่ากับหลักฐานทางพุทธศาสนาเลย ใน
อินเดียน่ีไม่มี มีแต่เพียงทาํโบสถ์กันเอาไว้เท่าน้ัน แต่เร่ืองประวัติจริงๆ ไม่มีลึกซ้ึงเท่ากับประวัติพระพุทธเจ้า 
สถานท่ีประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน สถานท่ีของอนาบิณฑิกเศรษฐีถวายน่ี เป็นเร่ืองท่ีย่ิงใหญ่มาก จริงจัง
และหลกัฐานมีถึงขนาดเชียวหรือ เศรษฐีคนนีส้ร้างเพียง 7 เดือนให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ได้อย่างไร ซ่ึงกม็าซ้ือท่ี
ของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นสวนของเจ้าเชต ลกูของพระเจ้าแผ่นดิน” 

“อนาบิณฑิกเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าท่ีวัดเวฬุวันกก็ราบทูลว่า พระองค์! กระหม่อมฉันมีบุญน้อย  อยู่ ท่ี
เมืองสาวัตถี อยากจะทาํบุญกับพระองค์ มาเห็นคนในราชคฤห์ท่ีมาทาํบุญกับพระองค์มีความสุขกันเหลือเกิน อยาก
ให้พระองค์ไปโปรดท่ีเมืองสาวัตถีบ้าง กระหม่อมฉันจะได้ทาํบญุให้อ่ิมใจ” 
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“พอออกพรรษาแล้ว พระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอานนท์ว่า อานนท์เราไปลาเจ้าของเมืองกันว่า เราจะไป  
สาวัตถีกับพระสงฆ์ 500 รูป พอมาถึงท่ีสาวัตถีกท็รงมาพัก มาพักอย่างพวกเราน่ีแต่พวกเรามีเตน็ท์กันนะโยม 
พระองค์กท็รงมาพักท่ีสวนมะม่วงของอนาบิณฑิกเศรษฐี ผู้คนกไ็ปบอกกับเศรษฐี” 

“เม่ือท่านอนาบิณฑิกเศรษฐีทราบ จึงมากราบทูลว่า ขอให้พระองค์ทรงพักอยู่ ท่ีน่ีก่อน กระหม่อมฉันจะไป
หาสถานท่ีดีกว่านี ้ดีใจมากกว่าได้เงินร้อยล้านพันล้าน ต่อมากม็าใส่บาตรพระพุทธเจ้าทุกวัน จนในท่ีสุดกม็าเจอ
สวนเจ้าเชตท่ีอยู่หลังเมืองสาวัตถี มีสัตว์ป่ามากมาย กระรอกกระแต กอ็ยากได้ท่ีตรงนีม้าสร้างวัดมาก จึงเข้าไปหา
เจ้าเชต” ตอนนั้นมีพระคุณเจา้รูปหน่ึงกาํลงัอธิบายให้กบัคณะทวัร์ชาวไทยอีกคณะ หลวงพ่อท่านจึงให้เกียรติโดย
หยดุเล่าเพื่อมิใหส่้งเสียงรบกวนซ่ึงกนัและกนั 

เม่ือคณะทวัร์นั้นเดินผา่นไป หลวงพ่อจึงบรรยายต่อว่า “เม่ืออนาบิณฑิกเศรษฐีพบสถานท่ีตรงนีแ้ล้ว อยู่ใน
เมืองมีพิณเสียง 10 ประการ เลยมา 2-3 กิโลมาถึงตรงนีแ้ล้วกพิ็จารณาว่า ท่ีน่ีเหมาะสาํหรับเป็นท่ีประทับเพราะอยู่
หลงัเมือง ซ่ึงเงียบสงบมาก มีทุ่งนาล้อมรอบ พืชไม้สมบูรณ์” 

“ท่านอนาบิณฑิกเศรษฐีจึงไปเข้าเฝ้าเจ้าชายเชตกมุาร ทราบทูลว่าอยากได้ท่ีพักให้พระพุทธเจ้า ซ่ึงทรงเสดจ็
มาจากเมืองราชคฤห์ เจ้าชายเชตกุมารทรงตรัสว่า ฉันมีท่ีดินมาก เธอต้องการท่ีตรงไหนล่ะ ท่านอนาบิณฑิกเศรษฐี
จึงกราบทูลว่า กเ็ห็นมีอยู่ ท่ีเดียว หลังเมืองท่ีตรงน้ัน เจ้าชายเชตจึงทรงตรัสว่า ท่ีตรงนีฉั้นไม่ขายหรอก ฉันจะเอาไว้
พักผ่อน จะซ้ือเท่าไรฉันกไ็ม่ขายเพราะท่ีหาไม่ได้แล้ว เป็นสวนท่ีสงบร่มร่ืนมีทุกอย่าง อนาบิณฑิกเศรษฐีจึงกราบ
ทูลว่า ท่ีตรงน้ันเหมาะสําหรับเป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทับพร้อมกับภิกษุ 500 เจ้าชายเชตจึงืรงตรัสว่า 
พระสงฆ์ตั้ง 500 เชียวหรือ ทาํไมมากจังเลย ธรรมดาฤาษีชีไพรไม่มีใครมากเท่านี”้  

“อนาบิณฑิกเศรษฐีกย็งัทูลขอร้องเจ้าชายเชตเร่ือยไป จนเจ้าชายเชตทรงอ่อนพระทัย ทรงตรัสว่า ฉันไม่ขาย
หรอก ถ้าอยากได้กเ็อาเงินมาปูให้เตม็กแ็ล้วกัน ฉันกจ็ะขาย อนาบิณฑิกเศรษฐีดีใจมากเลย กลับไปบอกภรรยาแล้ว
วางแผนว่าจะวางเงินอย่างไรดี อนาบิณฑิกเศรษฐีมีเงินถึง 80 โกฏิในคลงั ให้เจ้าชายเชตต้ังคณะกรรมการแล้วจะปู
ให้เตม็” 

ต่อมาหลวงพอ่กถ็ามทุกคนวา่ “โยมจะมีวิธีอย่างไรท่ีจะปูเงินให้เตม็พืน้ท่ี โยมลองคิดดูซิ.. ปูไม่ได้..อนาบิณ
ฑิกเศรษฐีเป็นคนมีปัญญาเหมือนเทวดามาช่วยบอก อนาบิณฑิกเศรษฐีจึงตกลงทาํเป็นกระทะ บ้านเราเรียกว่าตาราง
วา กระทะหน่ึงขนาดเท่าเส่ือรําแพน กว้างก่ีวา ยาวก่ีวาแล้วคิดออกมาเป็นว่า กระทะละเท่าไร แล้วจึงเอาเงินมาปู ปูท่ี
ไหน..? ปูท่ีบ้านน่ันแหละโยม แล้วมาวางเงินกันตรงนี ้ขนเงินกันมาเลย ให้วัดพืน้ท่ีกันเลยว่ามีก่ีกระทะ สมมติว่ามี 
30,000 กระทะ กเ็อาเงินมาปูหน่ึงกระทะเท่าเส่ือรําแพนเตม็แล้วจึงกวาดเงินใส่ถงุมดัปากถงุไปไว้ในคลงัของเจ้าชาย 
แล้วจึงปูเร่ือยไปจนเตม็หมดเลย สมมติว่า 30,000 กระทะกถื็อว่าครบ” 

“ปูจนมาถึงทิศตะวันออกท่ีเป็นซุ้มประตู มาถึงตรงนีเ้จ้าชายเชตกุมารตรัสว่า อนาบิณฑิกเศรษฐี! ฉันศรัทธา
เธอนะ ตรงประตูนี ้ฉันขอทาํบญุด้วย อย่าปูเลย ฉันขอเป็นเจ้าภาพตรงประตู ไม่ต้องปู อนาบิณฑิกเศรษฐีจึงกราบทูล
ว่า กระหม่อมฉันกข็อยกให้พระองค์เป็นเจ้าของบุญด้วย จึงสร้างซุ้มประตูช่ือวัดเชตวันมหาวิหาร ช่ือคนขาย ไม่ใช่
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ช่ือของคนซ้ือ เป็นวัดของเจ้าเชตไป เพียงสละแค่ประตูเดียว กย่ิ็งใหญ่มาก คนท้ังหลายกเ็กรงใจว่าเป็นวัดของเจ้าฟ้า
น่ี ใครเข้ามากเ็กรงบารมี พวกฤาษีชีไพรไม่กล้าดูถกู” 

“อนาบิณฑิกเศรษฐีจึงนาํไปถวายพระพทุธเจ้าแล้วกราบทูลว่า ข้าพระองค์! ได้ซ้ือท่ีดินสาํเร็จแล้วพระเจ้าข้า 
แต่กระหม่อมฉันไม่รู้ว่าจะทาํเช่นไร ท่ีกว้างมาก พระสงฆ์อยู่กันก่ีพันก่ีหม่ืนรูปกอ็ยู่ได้ ขอพระองค์ทรงเสด็จไป
ทอดพระเนตร จึงทรงมีพุทธบัญชาให้พระโมคคัลลานะไปดูและวางแผนสร้างวัดให้พระสงฆ์อยู่ได้อย่างสบาย แต่ 
อนาบิณฑิกเศรษฐีอยากได้พระอานนท์เพราะเป็นลกูเจ้าและฉลาด มีความรู้มาก ใกล้ชิดพระพทุธเจ้า ใจหน่ึงอยากได้
พระอานนท์เป็นท่ีปรึกษาวางแผนสร้างวัด อนาบิณฑิกเศรษฐีบอกว่า วัดน่ีเป็นเร่ืองใหญ่มาก เกิดมาไม่เคยสร้างวัด 
สร้างแต่วัง สร้างแต่เมือง แต่สร้างวัดจะสร้างอย่างไร ให้พระพุทธเจ้าทรงประทับอย่างไร ร้อนหนาวอย่างไร บ่อนํา้
อย่างไร ห้องนํา้อย่างไร ต้องพระอานนท์ท่านจะรู้ดี” 

“พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เราอนุญาตให้พระโมคคัลลานะทาํ.. พระโมคคัลลาจะทาํสาํเร็จภายใน 7 เดือน
ก่อนเข้าพรรษา พระโมคคัลลานะจึงเข้าฌานไปยังสวรรค์ดาวดึงส์เพ่ือจาํลองแบบมาสร้าง  พระโมคัลลานะจึงเรียก
ชาวบ้านมาช่วยป้ันอิฐและให้ค่าอาหาร แล้วให้ช่างและพระภิกษท่ีุเป็นช่างมาช่วยในการก่อสร้าง จนวดัเชตวนัสาํเร็จ
ลง อนาบิณฑิกเศรษฐีนาํเงินมาสร้างวัดท้ังหมดเลย” 

จากนั้ นหลวงพ่อเล่าถึงพระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล ท่ีไม่กล้าเข้าว ัดเพราะพระนางกลัวว่า
พระพุทธเจา้จะทรงมาติความงามของพระนาง ต่อมาพระนางก็แอบเขา้มาชมภายในวดัเชตวนั พระพุทธเจา้ทรง
ทราบแลว้จึงเนรมิตนางอปัสรท่ีงดงามมาก ซ่ึงกาํลงัโบกพดัพระพทุธองค ์ปรากฏใหพ้ระนางทอดพระเนตร จากนั้น
ทรงเนรมิตให้นางอปัสรท่ีสวยงามนั้น แก่ลงไปตามอาย ุจนถึงคนแก่หลงัค่อมแลว้ก็เน่าตายลงไปในท่ีสุด พระนาง
จึงปลงสังขาร ต่อมาไดฟั้งธรรมแลว้สาํเร็จเป็นพระอรหันต ์ สุดทา้ยพระนางขอขมาต่อพระพุทธเจา้และกราบทูล
พระเจา้ปเสนทิโกศลเพื่อขอบวชเป็นภิกษุณี ซ่ึงภายหลงัพระพุทธเจา้ทรงยกย่องพระนางในตาํแหน่งเอตทคัคะ
เดียวกบัพระสารีบุตรของฝ่ายภิกษุณีดา้นผูเ้ลิศทางปัญญา 

หลวงพ่อบรรยายเร่ือยไป จากนั้นจึงพากนัออกเดินไปตามท่ีสําคญัต่างๆ ไดแ้ก่ กุฏิพระสาวก ตน้อานัน- 
ทโพธ์ิ ซ่ึงเป็นตน้โพธ์ิท่ีพระอานนทอ์าราธนาให้พระโมคคลัลานะเหาะไปเอามาจากตน้พระศรีมหาโพธ์ิตรัสรู้จาก
พทุธคยา ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แทนพระพทุธเจา้ในกาลต่อไป  

หลวงพ่อพาเดินเขา้มาจนถึงพระคณัฑกุฎี ตอนนั้นมีคณะชาวพุทธลงักาอยูข่า้งบนเม่ือเขากลบัไปแลว้ พวก
เราจึงเขา้มาภายในพระคณัฑกุฎี สถานท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ ดา้นในมีห้องโถงตรงกลางขนาดใหญ่ ห้องดา้น
ในตรงเขา้ไปเช่ือกนัวา่เป็นท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ พวกเรามานัง่รวมกนับริเวณหอ้งดา้นนอก ต่างคนต่างมองไป
ยงัรอบบริเวณ เม่ือมองเขา้มาขา้งในหอ้งท่ีทรงประทบัแลว้ทาํใหนึ้กถึงวา่ พวกเรากาํลงัมาเขา้เฝ้าพระพทุธเจา้ต่อพระ
พกัตร์ของพระองค ์ 
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คณะธรรมยาตราร่วมกนัสวดมนตบ์ทมงคลสูตร บารมี 30 ทศัและบทวนัทาขอขมา ต่อดว้ยการเจริญสมาธิ
ภาวนาจนถึงคํ่ามืด เม่ือลืมตาแลว้ก็พบกบัแสงเทียนท่ีมีคนจุดรอบบริเวณสว่างไสวสวยงามทัว่พระวิหารเชตวนั 
ตอนนั้นอากาศเร่ิมเยน็ลงมากข้ึน หลวงพอ่จึงพาทุกคนกราบพระไหวพ้ระแลว้เดินทางกลบัท่ีพกัวดัจีน 

วนัต่อไปหลงัจากวนัน้ีเป็นช่วงกาํไรบุญ ซ่ึงหลวงพ่อจะพาทุกคนไปเท่ียวชมพุทธสถานท่ีสาํคญัต่างๆ ใน
เมืองสาวตัถีคือ วัดบุปผาราม บ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านของพระองคุลีมาลและสถานท่ีทรงแสดงยมก
ปาฏิหาริย์ ตามลาํดบั 

จึงสรุปว่าการเดินธรรมยาตราคร้ังที่สาม ก็มาจบลงที่เมืองสาวัตถีในวันน้ีน่ันเอง ซ่ึงเป็นท่ีน่ายินดีและเป็น
วนัท่ีหลายคนไดร้อมานาน จึงมาสําเร็จในวนัน้ีนั่นเอง ความยากลาํบากทั้งกายและใจท่ีแต่ละคนไดรั้บทราบได้
สัมผสัตลอดร่วมสองเดือนท่ีผา่นมานั้น คงจะเป็นความประทบัใจของแต่ละคนอยา่งไม่มีวนัลืมท่ีช่วงหน่ึงของชีวิต 
เราไดม้าเดินธรรมยาตราตามรอยพระพทุธองคท่ี์ทรงพระดาํเนินมาแลว้เม่ือคร้ังสมยัพทุธกาลนัน่เอง  

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554  หลงัจากวนัน้ีเป็นโปรแกรมหลงัจากการเดินธรรมยาตรา โดยเร่ิมจากเท่ียวชม
พุทธสถานเมืองสาวตัถีแลว้นัง่รถไป กุสินารา สถานท่ีปรินิพพาน, สารนาถเมืองพาราณสี สถานท่ีปฐมเทศนาและ
ไปจบท่ีพทุธคยา สถานท่ีตรัสรู้ เป็นลาํดบัสุดทา้ย 

เชา้น้ีหลวงพ่อมีการอาการไม่สบาย ท่านให้พระมาช่วยกวาดคอใหแ้ต่ดูภายนอกแลว้ไม่มีใครทราบว่าท่าน
เป็นอะไรเลยเพราะท่านไม่แสดงอาการเจบ็ป่วยใหเ้ห็น เร่ืองท่ีจะมาบ่นว่าไม่ไหวแลว้ ทรมานเหลือเกินแบบพวกเรา
บางคนนั้น ไม่มีวนัไดเ้ห็นเลย 

หลวงพ่อให้พระช่วยลว้งคอเพ่ือป้ายเม็ดในลาํคอให้แตกแลว้ จากนั้นท่านก็บรรยายถึงท่านแม่บงกชใน
เหตุผลท่ีหา้มถ่ายรูปเพราะบางคนจะนาํภาพเหล่าน้ีไปจบัผดิคิดร้ายต่อท่านแม่ หลวงพ่อบอกว่า “ท่านแม่บงกชท่าน
เข้าใจเร่ืองข้อวัตรปฏิบัติของพระกรรมฐานเป็นอย่างดี จึงนาํระเบียบข้อวัตรน้ันมาใช้ท่ีสาํนักของท่าน” ตอนท่ีหลวง
พอ่บรรยายนั้น ลูกศิษยข์องท่านแม่กม็าแอบยนืฟังอยูข่า้งหลงัคณะของเราดว้ย 

เวลา 9.00น. หลวงพ่อสนองนาํพระภิกษุเดินสะพายบาตรไปยงัแดนมหามงคลท่ีอยูใ่กลก้บัวดัจีนท่ีพกัของ
พวกเรา เดินมาไม่ไกลก็มาถึงทางเขา้แดนมหามงคล เม่ือเขา้มาแลว้ก็จะพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่สีทองท่ีมองเห็น
ไดจ้ากไกลๆ และพระเจดียท่ี์กาํลงัก่อสร้างท่ีดูเด่นตระหง่านท่ีสุดของเมืองสาวตัถีในปัจจุบนั คงจะไม่มีสถานท่ีใดท่ี
ยิง่ใหญ่ไปกวา่แดนมหามงคลอีกแลว้เพราะท่านแม่ท่านสร้างพทุธสถานแห่งน้ีไดย้ิง่ใหญ่จริงๆ  

ก่อนเขา้ไปดา้นในใครท่ีนาํกลอ้งหรือโทรศพัทท่ี์ถ่ายภาพไดก้็ตอ้งมาเก็บรวมกนัไวต้รงทางเขา้ก่อนเพราะ
เขาหา้มถ่ายภาพโดยเด็ดขาด สาเหตุอยา่งท่ีหลวงพ่อท่านบอกเอาไวแ้ลว้ จากนั้นพระคุณเจา้เดินเรียงแถวตามลาํดบั
พรรษาเขา้ไปขา้งในตรงไปทางพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สองขา้งทางมีแต่ป่าไมท่ี้เติบโตมากข้ึนกว่าเม่ือ 2-3 ปีก่อนท่ี
หลวงพอ่ท่านพาคณะทวัร์มา ภายในแดนมหามงคลมีอาคารสถาปัตยกรรมทรงไทยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของคนไทย 
มองไปโดยรอบแลว้ถา้ไม่ทราบมาก่อนว่าท่ีน่ีมีขนาดพื้นท่ีเท่าใดก็จะมองเห็นแต่ป่าไมอ้นัร่มร่ืนและอาคารทรงไทย
ขนาดใหญ่หลายหลงัทัว่แดนมหามงคล ยิง่ใหญ่สมคาํร่ําลือจริงๆ  
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จุดเด่นอีกอยา่งของท่ีน่ี นอกจากพระพทุธรูป พระเจดียแ์ละอาคารทรงไทยแลว้ก็คือ ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในท่ีบอกถึงนิสยัและความเป็นอยูข่องคนท่ีน่ีวา่ไดถู้กฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี 

พวกเราเดินไปยงัศาลาตอ้นรับสาํหรับพระฉนัอาหาร ทุกคนกไ็ดส้มัผสักบัขอ้วตัรอนัดบัแรกของท่ีน่ีคือการ
ลา้งเทา้ก่อนข้ึนอาคาร ตามวดัสายพระป่ากรรมฐานทัว่ไปพระท่านจะช่วยกนัทาํขอ้วตัรครูบาอาจารยด์ว้ยการลา้งเทา้ 
ขดัเทา้และเช็ดเทา้ใหแ้หง้และสะอาดก่อนครูบาอาจารยจ์ะข้ึนศาลา ท่ีแดนมหามงคลก็เช่นกนัแต่คร้ังน้ีพระเรามากนั
มาก เขาจึงเตรียมเฉพาะอุปกรณ์การลา้งเทา้ใหเ้ท่านั้น ถา้มากนัไม่มากกจ็ะมีโยมผูช้ายคอยลา้งเทา้ใหพ้ระทุกองค ์

ทางข้ึนศาลาเป็นบนัได 5 ขั้น ท่ีพื้นล่างสุดเขาจะเตรียมนํ้ าลา้งเทา้พร้อมขนันํ้ า บริเวณท่ีลา้งจะมีพรมหญา้
พลาสติกเทียมสาํหรับขดัเทา้ แลว้ตามขั้นบนัไดจะมีผา้เช็ดเทา้สีเขียวนุ่มอย่างดีให้เช็ดเทา้เรียงข้ึนไปจนถึงพื้นบน
ศาลา 

เม่ือเขา้มาในศาลาแห่งนั้น พบวา่มีพื้นท่ีขนาดใหญ่จุคนไดเ้ป็นร้อยคนเฉพาะแค่ศาลาน้ีหลงัเดียว แต่ท่ีเห็นมี
อีกหลายหลงั ขา้งในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค ์เขาจดัสถานท่ีให้พระคุณเจา้นัง่ฉันเป็นแถว มีบริขาร
สะอาดครบครันตามแบบพระกรรมฐานคือ อาสนะปูนัง่ แกว้นํ้ ามีฝาปิด กระโถน กระดาษชาํระ จดัเรียงแถวอย่าง
เป็นระเบียบ 

จากนั้นอุบาสกในแดนมหามงคลท่านหน่ึงก็มานิมนตพ์ระให้ไปพิจารณาอาหารอีกศาลาหน่ึง พระคุณเจา้
เดินเรียงแถวโดยมีเส่ือยาวสีเขียวปูตามทางเดินไปถึงศาลาตกัอาหารโดยไม่เป้ือนเทา้กนัเลย ท่ีศาลาตกัอาหารก็มี
ขนาดใหญ่เช่นกนั เขาเตรียมอาหารไวส้องโต๊ะ อาหารทั้งหมดเป็นอาหารเจท่ีขอบอกว่าเขาทาํไดเ้หมือนอาหาร
ทัว่ไปจนดูไม่ออกว่าน่ีคืออาหารเจ ยกตวัอยา่งเช่น ลาบเจ ผกัผกัเจ ปลาร้าเจ เป็นตน้ ทาํไดส้ะอาดและประณีตเป็น
อยา่งมาก 

หลวงพ่อบอกเม่ือเชา้ว่า “ท่ีน่ีเขาทานอาหารเจกันนะ แต่รับรองรสชาติไม่แพ้อาหารธรรมดาท่ัวไป ท่ีสาํคัญ
คือเขาทานอาหารเจท่ีไม่ได้เป็นมิจฉาทิฐิแบบพระเทวทัตหรือสาํนักอ่ืนท่ีคิดว่าผู้ ท่ีทานเนือ้สัตว์เป็นผู้ไม่บริสุทธ์ิแบบ
ตน ผู้ ท่ีคิดว่าทานเจแล้วบริสุทธ์ิน้ันไม่ใช่ตามท่ีพระพุทธเจ้าสอน” พระพุทธเจา้ทรงสอนให้พระภิกษุทาํตนให้
ชาวบา้นเล้ียงง่าย ไม่เลือกอาหาร บิณฑบาตไดอ้ยา่งไรกฉ็นัไปตามนั้น จะเป็นผกัหรือเน้ือสตัวห์รืออะไรกต็าม กต็อ้ง
พิจารณาให้เป็นปัจเจกขณะคือให้พิจาณาว่าอาหารเหล่าน้ีเป็นสักแต่ว่าธาตุ เพียงเพื่อบาํรุงอตัภาพร่างกายให้เจริญ
สมณธรรมได ้ซ่ึงสุดทา้ยก็รวมลงไปในกระเพาะอาหารสถานท่ีเดียวกนัทั้งส้ิน พระพุทธเจา้ทรงสอนให้พิจารณา
แบบน้ี 

เม่ือพระคุณเจา้พิจารณาอาหารครบแลว้ ญาติโยมก็ตามทา้ยมา แต่นัง่ฉนัคนละท่ีกนั หลวงพ่อนาํสวดใหพ้ร
แก่เจา้ภาพอาหารแดนมหามงคลแลว้ ท่านก็นาํบาตรของท่านส่งให้พระตกัทีละองคเ์พราะวนัน้ีท่านงดฉนัหน่ึงวนั 
ท่านคงจะป่วยหรือเหตุผลส่วนตวัของท่าน ท่านจึงงดฉนั 

เม่ือพระคุณเจา้ฉนัอาการกนัแลว้กล็งไปลา้งบาตรขา้งศาลา บริเวณท่ีลา้งบาตรเขาก็จดัสถานท่ีไดอ้ยา่งเขา้ใจ
ขอ้วตัรของพระอยา่งดี โดยเขาจดัถุงดาํสาํหรับใส่อาหารท่ีเหลือก่อน แลว้ใหก้ลั้วเศษอาหารแลว้นาํเศษอาหรท่ีเหลือ
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เทลงในตะกร้าท่ีมีถงัรองรับเพื่อแยกเศษอาหารและนํ้ากลั้วบาตรออกจากกนั จากนั้นก็นาํบาตรไปลา้งโดยมีฐานรอง
บาตรท่ีเป็นพลาสติกน่ิมเพื่อป้องกนัการประทุษร้ายบาตร ท่ีก๊อกนํ้ าก็มีผา้กรองนํ้ าตามหลกัพระวินัยทุกประการ 
เสร็จแลว้มีโตะ๊สาํหรับเช็ดบาตรท่ีเตรียมผา้ขนหนูท่ีสะอาดพบัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ท่ีเล่ามาน้ีมิไดต้อ้งการอวดว่าคน
อ่ืนทาํไม่ถูกหรือเอาเร่ืองขอ้วตัรมาอวดว่าเก่งเหนือใคร เพียงเพื่อจะช้ีแจงให้เห็นขอ้วตัรท่ีเป็นระเบียบและถูกตอ้ง
ตามพระวินยัโดยอุบาสิกาท่านหน่ึงเท่านั้น 

จบเร่ืองอาหารแลว้ หลวงพ่อก็นาํทุกคนออกไปเลย แลว้ไปนัง่รอกนัท่ีประตูทางเขา้ ลูกศิษยข์องท่านบงกช
ทั้งอุบาสกและอุบาสิกาก็เดินตามมาส่งกนั ระหว่างท่ีรอทุกคนใหม้าพร้อมกนัหลวงพ่อท่านก็นัง่สนทนากบัลูกศิษย์
ของท่านแม่เร่ือยไป หลวงพ่อไดพู้ดถึงเร่ืองพุทธศาสนาท่ีอินเดียและโครงการของคุณมายาวตีให้คนท่ีน่ีฟัง ต่างก็
พนมมือไหวเ้วลาสนทนากบัหลวงพอ่ทุกคร้ังไป 

เม่ือมาครบกนัแลว้หลวงพ่อพาออกเดินไปยงัสถานท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงในเมืองสาวตัถีคือ บ้านของพระ
องคุลีมาลและท่านอนาบิณฑิกเศรษฐี หลวงพ่อช้ีใหดู้แนวเขาท่ีเคยเป็นแนวกาํแพงเมืองสาวตัถี จากนั้นเราเดินผา่น
สถานท่ีแห่งหน่ึงลอ้มร้ัวเอาไวดู้เหมือนว่าจะเป็นโบราณท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึง หลวงพ่อจึงหยุดนัง่บรรยายดา้นขา้ง
บริเวณนั้น ซ่ึงหลวงพอ่ไดบ้รรยายเก่ียวกบัเมืองสาวตัถีในคร้ังพทุธกาลวา่  

“พวกเราได้เดินผ่านแนวกาํแพงเมืองสาวัตถีท่ีมีแนวกาํแพงไปจรดแม่นํา้อจิรวดี แม่นํา้ท่ีมาของเร่ืองนางป
ตาจารา เมืองท่ีเจริญท่ีสุดในสมยัน้ันคือ เมืองพาราณสีและเมืองสาวัตถีท่ีเจริญท่ีสุด และเมืองราชคฤห์อีกเมืองหน่ึง 
ภายหลงัต่างกไ็ด้รบพุ่งกันระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นมคธ” 

“บริเวณท่ีเราน่ังข้างๆ นีคื้อ วัดแห่งแรกในเมืองสาวัตถี เป็นวัดของศาสนาเชน ซ่ึงก่อนท่ีท่านอนาบิณฑิก
เศรษฐีจะนับถือพระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดินและชาวเมืองเขานับถือชีเปลือย เม่ือพระบรมศาสนาเสดจ็มาเผยแผ่
พระพทุธศาสนายงัเมืองสาวัตถีแล้ว พระเจ้าแผ่นดินและชาวเมืองจึงหันมานับถือพระพทุธศาสนากันท้ังหมด” 

จากนั้นหลวงพ่อบรรยายเร่ือยมา จนมาถึงเหตุท่ีมาของการท่ีพระพุทธเจา้เสด็จมายงัเมืองสาวตัถี โดยคร้ัง
นั้นท่านอนาบิณฑิกเศรษฐีเดินทางไปคา้ขายยงักรุงราชคฤห์ แลว้ไดพ้บเพ่ือนพ่อคา้ดว้ยกนัท่ีหนา้ตามีความสุขเอิบ
อ่ิมเพราะไดท้าํบุญกบัพระพุทธเจา้และพระสาวกทุกวนั ท่านอนาบิณฑิกเศรษฐีจึงตามเพื่อนไปทาํบุญและไดมี้
โอกาสเขา้เฝ้าพระพุทธองค ์เม่ือจบพระธรรมเทศนาแลว้ ท่านอนาบิณฑิกเศรษฐีจึงบรรลุโสดาบนั เม่ือสําเร็จเป็น
พระอริยบุคคลชั้นท่ี 1 แลว้ ท่านอนาบิณฑิกเศรษฐีอยากให้เมืองสาวตัถีบา้นเกิดของท่านเป็นแบบท่ีกรุงราชคฤห์
บา้ง จึงกราบอาราธนาทูลนิมนตใ์หพ้ระพทุธเจา้ไปโปรดท่านและชาวเมืองสาวตัถี  

จบแลว้หลวงพ่อพาเดินไปยงั บ้านของพระองคุลีมาล เป็นอาคารท่ีบูรณะดว้ยอิฐแดงทั้งหมด ขา้งในตรง
กลางสามารถรอดผา่นไปได ้หลวงพ่อว่าผูห้ญิงคนไหนอยากคลอดลูกง่ายก็ใหม้าลอดตรงน้ี มีทั้งพระและญาติโยม
เดินลอดไปกนัมากมาย มาถึงตรงกลางบา้นจะเป็นหอ้งโล่งข้ึนไปมองเห็นทอ้งฟ้าได ้แลว้สามารถลอดทะลุออกไป
ยงัอีกฝ่ังแต่เขาปิดประตูเหลก็เอาไว ้จึงตอ้งเดินกลบัมาตรงทางเขา้ 
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หลวงพ่อมานัง่บริเวณทางเขา้และคุยกนัอยูพ่กัหน่ึง จากนั้นเดินขา้มถนนไปอีกฝ่ัง ซ่ึงก็คือบา้นของผูส้ร้าง
วดั เชตวนัมหาวิหารคือ บ้านของท่านอนาบิณฑิกเศรษฐี หลวงพ่อข้ึนมานัง่บนยอดสุดแลว้ก็บรรยายถึงประวติัของ
องคุลิมาล สมยัท่ีพระพุทธเจา้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ชาตินั้นองคุลิมาลเกิดมาเป็นพรานเจตบุตร ซ่ึงเป็นผู ้
ปกป้องพระเวสนัดรท่ีกาํลงับาํเพญ็บารมีอยูใ่นป่า โดยมีตาชูชกตามเขา้มาขอทุกอยา่งกบัพระเวสนัดร มาชาติสุดทา้ย
ท่านจึงมาเกิดเป็นลูกของปุโรหิต ต่อมากลายเป็นโจร สุดทา้ยไดม้าพบพระพุทธเจา้แลว้ฟังธรรมจนไดส้าํเร็จเป็น
พระอรหนัต ์ประวติัของพระองคุลิมาลน้ีสามารถหาอ่านกนัไดท้ัว่ไป จึงขอขา้มไปในตอนน้ี 

จบแลว้หลวงพ่อช้ีใหดู้แนวเขต แม่นํา้อจิรวดี และเนินดินขนาดใหญ่และยาวท่ีดูเก่า ซ่ึงรัฐบาลอินเดียกาํลงั
จะขดุคน้เพราะเช่ือวา่นัน่คือ วัดบุปผารามหรือโลหะปราสาท ของนางวิสาขาท่ีสร้างถวายพระพทุธเจา้นัน่เอง 

เขา้สู่ช่วงเย็นจึงเดินทางกลบัท่ีพกั แต่ก่อนเขา้วดัจีนท่ีพกัของเรา หลวงพ่อก็เดินไปยงัฝ่ังตรงขา้ม ผ่าน
หมู่บา้นแห่งหน่ึงแลว้มาออกสู่ทุ่งขนาดใหญ่ มีแท่นอะไรไม่ทราบอยู่ตรงกลาง หลวงพ่อข้ึนไปขา้งบนแลว้ยืนดู
พิจารณาอะไรสกัอยา่ง ท่านคงจะดูทาํเลของวดัเชตวนัท่ีแทจ้ริงและพิจารณาเร่ืองท่ีดิน 

มีชาวบา้นคนหน่ึงเขา้มาเล่าใหฟั้งวา่ บริเวณน้ีทั้งหมดกเ็ป็นวดัเชตวนัในสมยัพทุธกาล ซ่ึงหลวงพอ่พิจารณา
ดูแลว้พดูวา่ “อาณาเขตจริงๆ ของวัดเชตวันน้ันกว้างใหญ่กว่าท่ีเห็นในปัจจุบันมากเพราะท่ีเราเดินไปสาํรวจและเดิน
ไปท้ังหมดกย็งัไม่ทราบว่าจะส้ินสุดตรงไหนเพราะน่ันกเ็ป็นเขตอารามของเชตวันท้ังหมด” 

เราเพิ่งจะมาทราบจริงๆ ก็ตรงน้ีเองว่า สถานท่ีพกัของเหล่าภิกษุณีในสมยัพุทธกาลในเขตวดัเชตวนันั้นอยู่
บริเวณป่าไมทึ้บแห่งหน่ึงตรงขา้มวดัจีนนัน่เอง หลวงพอ่พาเขา้ไปสาํรวจพบวา่มีซากโบราณสถานหลงัหน่ึงกลางป่า
ไมท่ี้เป็นเนินสูงกวา่ท่ีใด ตรงนั้นเรียกวา่ สวนนันทวันสําหรับทีอ่ยู่ของนางภิกษุณ ีนัน่เอง 

รอบๆ บริเวณเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาและหมู่บา้น หลวงพ่อท่านสนใจท่ีดินบริเวณน้ีไวส้ําหรับมาพกัและทาํ
สถานท่ีปฏิบติั แต่บริเวณน้ีทั้งหมดรัฐบาลหา้มซ้ือขายโดยเดด็ขาดเพราะตอ้งการใหเ้ป็นของรัฐบาลและจะทาํการขดุ
คน้ในอนาคตต่อไป หวงัว่าคุณมายาวตีคงจะเป็นผูน้าํและสั่งให้สาํรวจและฟ้ืนฟูอาณาเขตของวดัเชตวนัและพุทธ
สถานท่ีเมืองสาวตัถีใหเ้จริญรุ่งเร่ืองต่อไป สาธุ 

หลวงพ่อเขา้มาบริเวณท่ีเรียกว่า สวนนนัทวนั มีศพของชาวมุสลิมหลุมหน่ึงและแท่นบูชาของชาวฮินดูมา
สร้างในท่ีตรงน้ีเอาไว ้หลวงพอ่บอกวา่ “อย่าไปคิดอะไรเลย เป็นเร่ืองของกรรมและอนิจจังกันไป” ทุกคนท่ีเดินตาม
หลวงพอ่มาจึงนัง่พกัสนทนากนัอยูพ่กัหน่ึง หลวงพอ่บอกวา่ “หวังว่าในอนาคตรัฐบาลอินเดียจะทาํการฟ้ืนฟูสถานท่ี
เหล่านีใ้ห้สมบูรณ์ขึน้กว่านี”้ 

จากนั้นเราเดินออกไปยงัทุ่งไร่แห่งหน่ึง แลว้เดินไปตามคนันาท่ีดูว่าเป็นแนวท่ีขุดคน้โดยรัฐบาลมากกว่า
เพราะมองไปท่ีร่อง พบวา่มีเศษอิฐมากมายตามร่อง ซ่ึงถา้เป็นพื้นดินทัว่ไปจะมีแต่ดิน แต่ร่องท่ีขดุน้ีมีเศษอิฐเศษปูน
ตลอดทาง แสดงวา่บริเวณน้ีทั้งหมดกน่็าจะเป็นพื้นท่ีของวดัเชตวนันัน่เอง 
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เราเดินไปยงัท่ีชาวบา้นช้ีให้ดูว่าเป็น สถานท่ีท่ีพระเทวทัตถูกธรณีสูบและบริเวณท่ีนางจิญจมาณวิกายืนชี้
พระพทุธเจ้าแล้วกถ็กูธรณีสูบ เช่นกนั บริเวณช่วงนั้นเป็นบึงนํ้ า แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ีทราบแน่ชดัว่าตรงไหนเป็นสถานท่ี
จริง แต่ท่ีแน่ๆ คือทั้งสองนั้นไดท้าํอนนัตริยกรรมเป็นกรรมหนกัไดแ้ก่ ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ทาํสงฆ์ให้
แตกกันและทาํพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต ซ่ึงใครไดก้ระทาํลงไปแลว้ก็ไม่มีทางแกไ้ขได ้มีเพียงทางเดียวคือมหา
นรกอเวจีเป็นท่ีไป 

จากนั้นหลวงพ่อพาเดินกลบัออกมาทางอดีตวดัพุทธพม่า ซ่ึงในปัจจุบนัทางรัฐบาลอินเดียไดข้อคืนมาดูแล
เอาไวแ้ลว้ ส่วนวดัพม่าก็ยา้ยออกไปนอกเขตมาสเตอร์แปลน ภายในวดัพม่าจึงมีแต่ชาวบา้นมาจบัจองท่ีพกักนั เม่ือ
ออกมาถึงถนนจึงพากนัขา้มฝ่ังกลบัมายงัวดัจีนท่ีพกัของเรา เป็นอนัจบการพาเท่ียวชมพุทธสถานเมืองสาวตัถีวนั
แรกเพียงเท่าน้ี ซ่ึงช่วงหวัคํ่าของวนันั้นท่านแม่บงกชไดใ้หลู้กศิษยน์าํมะขามป้อมและนํ้ ามะม่วงกล่องมาถวายหลวง
พ่อสนองและมอบใหก้บัคณะของเราอีกจาํนวน 900 กล่องเป็นวนัท่ีสาม อนุโมทนาสาธุกบัท่านแม่บงกชและคณะ
แดนมหามงคลดว้ย 

วันที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2554 ช่วงเชา้ของวนัน้ีหลวงพ่อมอบหมายให้ พระอาจารย์ต๋ีเลก็ อตฺตรกฺโข เป็นผูน้าํ
คณะสงฆเ์ขา้ไปฉนัภตัตาหารท่ีแดนมหามงคลเป็นวนัท่ีสอง ส่วนหลวงพอ่เองท่านของดฉนัอาหารอีกหน่ึงวนั 

คณะสงฆ์จึงเขา้ไปฉันในแดนมหามงคลกนั ซ่ึงอาหารท่ีจดัเตรียมก็ยงัสมบูรณ์เหมือนเดิม เม่ือพระสงฆ์
พิจารณาอาหารแลว้มานัง่ท่ีอาสนะครบทุกรูปแลว้ ท่านแม่บงกชก็นาํกล่าวถวายทาน ซ่ึงท่านได้กล่าวยกย่องและขอ
บารมีหลวงปู่สังวาลย์และหลวงพ่อสนองให้คุ้มครองคณะของลกูแก้วหมายถึงคณะของท่านแม่เอง นํา้เสียงของท่าน
เบาแต่ฟังดูไพเราะและบ่งบอกถึงจิตใจท่ีมีเมตตาและสงบ 

ท่านแม่กล่าวถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์และสามเณรทุกรูปองค์ละ 1,000 บาทจาํนวน 120 องค์ รวม 120,000 
บาท จากน้ันท่านก็กล่าวระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่สังวาลย์ ซ่ึงท่านแม่เคารพหลวงปู่เป็นอย่างมาก และขอให้
หลวงพ่อสนองมีสุขภาพธาตุขันธ์ท่ีแขง็แรง อยู่ เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรให้กับคณะศิษย์และญาติโยมไปนานๆ สุดท้าย
ท่านขออานิสงส์ของการถวายมหาทานคร้ังนีใ้ห้ประเทศไทยมีความร่มเยน็เป็นสุขใต้พระบวรพทุธศาสนาสืบไป 

จบแลว้คณะสงฆอ์นุโมทนาคาถาแลว้ฉันภตัตาหาร ช่วงบ่ายของวนัน้ีหลวงพ่อพาพวกเราไปยงั สถานที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ โดยออกเดินผา่นวดัเชตวนัแลว้เล้ียวซา้ยออกไปยงัเขตวดันานาชาติ ผา่นวดั
พทุธอินเดีย วดัเชน วดัเขมร วดัเกาหลี วดัพม่า วดัทิเบต วดัไทยสาวตัถี ทางฝ่ังซา้ยมีป่าไมร่้มร่ืนเป็นวดัของฮินดู 

ในท่ีสุดเราก็มองเห็นเนินดินขนาดใหญ่ไดไ้กลๆ ซ่ึงเป็นจุดหมายท่ีเราเดินคือ สถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ทรง
แสดงยมกปาฏิหาริย ์จนเขา้มาถึงทางเขา้ก็ตอ้งค่อยๆ ไต่กนัข้ึนไปขา้งบนเพราะเส้นทางชันมาก มาถึงขา้งบนก็
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ไดร้อบ จุดท่ีสะดุดตาท่ีสุดคือเจดียม์หามงคลของท่านแม่บงกชท่ีกาํลงัก่อสร้างอยู ่

จากนั้นหลวงพ่อจึงถามว่า “ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกมีก่ีอย่าง อะไรบ้าง แต่ส่ิงท่ีอัศจรรย์ท่ีสุดของโลกนีคื้อ 
สถานท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ สมยัน้ันเมืองสาวัตถีมีนักบวชกันมากมาย คณะของเจ้าลทัธิท้ัง ๖ กม็า
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อยู่กันในเมืองนี ้ภายหลงัท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์นี ้ นักบวชนอกพระพทุธศาสนาจึงหมดไปจากเมือง
สาวัตถีน่ันเอง” 

หลวงพ่อเล่าการแสดงฤทธ์ิโดยพิสดารว่า “พระพุทธเจ้าทรงเข้าจตุตถฌานแล้วเหาะมาท่ีตรงนี ้ซ่ึงอยู่ เหนือ
บริเวณต้นมะม่วงต้นหน่ึง ทรงเนรมิตพระองค์ให้เป็น ๔ ภาพในอิริยาบถเดิน ยืน น่ัง นอน โดยมีไฟพุ่งออกทางตา 
ทางหู ทางมือ ทางเท้า ทางหน้าอก ทรงย่อจักรวาลและโลกใบนีใ้ห้ทุกคนได้เห็นเป็นอย่างอัศจรรย์ เม่ือทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย์จบแล้ว จึงทรงพระดาํเนินเพียงสามก้าวแล้วจึงเสดจ็สู่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์เพ่ือขึน้ไปแสดงธรรมโปรด
พทุธมารดาต่อไป” 

 จบแลว้สวดมนตน์ัง่สมาธิกนัแลว้ลงเขาเพ่ือเดินทางกลบั แต่หลวงพ่อท่านขอตวัไปดูท่ีดินใกล้ๆ  เป็นท่ีผืน
ยาวราคาพ้ืนท่ีเอเคอร์( 2.5 ไร่) ละประมาณ 1.5 ลา้นรูปี เขาเร่ิมตน้ขาย 2 เอเคอร์เท่ากบั 5 ไร่คิดเป็น 3 ลา้นรูปี หลวง
พอ่ท่านสนใจท่ีจะทาํเป็นสถานท่ีพกัสาํหรับพาคณะมาพกัท่ีเมืองสาวตัถีในโอกาสขา้งหนา้ต่อไป 

 วันที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2554 วนัน้ีเราจะออกเดินทางไปยงัเมืองกุสินารา ช่วงเชา้หลวงพ่อพาคณะสงฆไ์ปฉนั
ภตัตาหาร ณ แดนมหามงคลเป็นวนัสุดทา้ย ก่อนเดินทางไปแดนมหามงคลมีคณะครูและนกัเรียนซ่ึงเป็นชาวฮินดู
จาํนวน 50 คน เขามาจากโรงเรียนไฮสคูลช่ือ Sant Godge Vipat Ram Vikash Junior มากราบหลวงพ่อและขอชม
บรรยากาศท่ีพกัของคณะธรรมยาตรากนั หลวงพ่อบอกว่านอ้ยมากท่ีคณะนกัเรียนฮินดูจะเขา้มาศึกษากนัแบบน้ี นัน่
กเ็พราะเขาสงสยัและอยากทราบวา่เราเดินมากนัไดอ้ยา่งไร ก่อนกลบัหลวงพอ่ไดม้อบนํ้ามะม่วงใหเ้ขาคนละกล่อง 

 จากนั้นหลวงพ่อพาคณะเขา้ไปฉันอาหารท่ีแดนมหามงคลเป็นวนัสุดทา้ย คณะของท่านแม่ไดพ้าชมเจดีย์
มหามงคลท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นเจดีย์ท่ี รูปทรงสวยงาม มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับเจดีย์นครปฐม 
เส้นผา่ศูนยก์ลางฐานพระเจดียก์วา้ง 150 เมตร ความสูง 111 เมตร มีสามชั้น ชั้นบนสุดมีพื้นท่ีประมาณโบสถแ์กว้
ของวดัสงัฆทาน ตามผนงัประดิษฐานพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ์อยูร่อบดา้น แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ 

 ระหวา่งทางเดินไปหอฉนัอาหาร ท่านแม่บงกชไดด้กัรอกราบนมสัการหลวงพ่อและคณะสงฆ ์เม่ือพระคุณ
เจา้พิจารณาและฉันภตัตาหารเรียบร้อยแลว้จึงเดินทางกลบั รวมยอดปัจจยัคณะแดนมหามงคลถวายพระสงฆแ์ละ
สามเณรทั้งสามวนัรวม 360,000 บาทและมอบใหก้บัคณะธรรมยาตราวนัแรกท่ีมา 300,000 บาท นํ้าผลไมก้ล่องวนั
ละ 900 กล่องรวมสามวนั 2,700 กล่อง พร้อมดว้ยอาหารเจทั้งหวานคาวแบบประณีตและสมบูรณ์ทั้งสามวนั 

หลวงพ่อไดส้ั่งให้ทายกมอบปัจจยัคืนให้กบัแดนมหามงคล 500,000 บาท สุดทา้ยก่อนจากลาแดนมหา
มงคลต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านแม่บงกชและคณะทุกท่านท่ีให้การต้อนรับพวกเราแบบยิ่งใหญ่และน่า
ประทับใจ ขอบารมีท่ีพวกเราได้เดินธรรมยาตรามอบให้กับคณะแดนมหามงคลให้ทุกท่านฟ้ืนฟูและนํา
พระพทุธศาสนากลบัมาสู่แดนสาวตัถีสืบไป 

 คณะธรรมยาตราออกเดินทางโดยรถบสัจาํนวน 7 คนัเพื่อมาพกัท่ีเมืองกุสินาราจาํนวน 2 วนั มายงัวดักุสาว
ดีเป็นคร้ังท่ีสามแลว้ เม่ือสองคร้ังท่ีเดินธรรมยาตรากนัมาเราก็มาพกัท่ีวดัแห่งน้ีเช่นกนั ซ่ึงไดรั้บการตอ้นรับเป็น
อยา่งดีจาก ท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อบญุเลิศ ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงขอรับ 
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 ช่วงท่ีเราพกัอยูท่ี่กุสินารา หลวงพ่อไดพ้าไป สถานที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานและมกุฏพันธน
เจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า ซ่ึงหลวงพ่อไดน้าํเวียนเทียน ทาํวตัรสวดมนต ์เจริญสมาธิ
ภาวนาทั้งสองแห่ง และท่ีเมืองน้ีหลวงพ่อก็ไดเ้ดินทางไปดูท่ีดินเพื่อทาํเป็นสถานท่ีพกัอีกแห่งเช่นกนั แต่ราคาแพง
มาก 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วนัสุดทา้ยก่อนออกจากกุสินารา พวกเราก็โชคดีเป็นอยา่งมากท่ีไดไ้ปสถานท่ี
สาํคญัทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหน่ึงคือ สถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยโทณพราหมณ์ ซ่ึงสถานท่ีน้ีน้อย
คณะนกัท่ีจะทราบและไดม้านมสัการเพราะยงัไม่มีใครทราบกนัและอยูอ่อกไปไกลในทุ่งนา 

 บริเวณท่ีโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กบักษตัริยท์ัว่ชมพูทวีปนั้น อยู่หลงัวดัไทยกุสินารา
เฉลิมราชไม่ไกลนกั บริเวณนั้นมีตน้พระศรีมหาโพธ์ิขนาดใหญ่เด่นชดัซ่ึงเป็นตน้โพธ์ิตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ตน้ท่ี
สองไดน้าํมาปลูกไวท่ี้ตรงน้ี หลวงพ่อสนองไดเ้ดินทางเขา้ไปเยี่ยมชมและพูดถึงช่วงตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ในคร้ังนั้น 

 แม่ชีชาวอินเดียท่านหน่ึงห่มผา้สีชมพูเขา้มากราบนมสัการหลวงพ่อและนิมนตห์ลวงพ่อให้ไปเยี่ยมวดัท่ี
กาํลงัก่อสร้างอยู ่หลวงพอ่จึงพาคณะเขา้ไปเยีย่ม ซ่ึงท่านไดถ้วายปัจจยัร่วมสร้างวดัแห่งน้ีดว้ย สาธุ 

 เม่ือทานอาหารกนัแลว้ คณะธรรมยาตราต่างกราบลาพระและท่านเจา้อาวาส จากนั้นจึงนัง่รถต่อไปยงัเมือง
พาราณสี เพ่ือไปยงัสารนาถ สถานท่ีทรงแสดงปฐมเทศนาต่อไป กราบขอบพระคุณนมสัการท่านเจา้อาวาสวดัไทย 
กสุาวดีเป็นอยา่งสูง ท่ีไดใ้หท่ี้พกัท่ีทานอาหารเป็นอยา่งดี ถา้คณะของเราไดท้าํส่ิงใดไม่เหมาะสมขาดตกบกพร่องไป
กต็อ้งกราบขออภยัมา ณ โอกาสน้ีดว้ยขอรับ 

 กวา่จะมาถึง วัดไทยสารนาถ กค็ ํ่ามากแลว้ พวกเราจึงหาท่ีพกัตามร่มไมเ้พราะเรามาแบบติดดิน จึงไม่จาํเป็น
ท่ีจะตอ้งไปพกัในห้องท่ีสะดวกสบายแบบมารถทวัร์ หลวงพ่อสนองมาพกับริเวณใตต้น้ไมต้น้เดิมท่ีท่านเคยมาพกั
เม่ือธุดงคอิ์นเดียคร้ังแรก ตอนนั้นท่านพกัอยู ่5-6 วนัเพราะกาํลงัแกปั้ญหาเร่ืองเทคนิคการส่ือสาร มาคร้ังน้ีก็มาพกัท่ี
เดิม โดย 2-3 วนัต่อจากน้ีหลวงพอ่กจ็ะพาทุกคนเขา้ไปเท่ียวชมพทุธสถานในเมืองสารนาถ  

วันที่ 1 มีนาคม 2554 เร่ิมจากพิพิธภณัฑส์ารนาถ ท่ีมีหวัสิงห์ของพระเจา้อโศกมหาราชท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดอยู่
ท่ีน่ีและพระพทุธรูปปางปฐมเทศนาท่ีสวยงามมากประดิษฐานอยูข่า้งในพิพิธภณัฑแ์ห่งนั้น 

 จากนั้นหลวงพ่อพาคณะเขา้มายงับริเวณ ธัมเมกสถูป เร่ิมจาก พระคัณฑกุฎี สถานที่ประทับจําพรรษาแรก
ของพระพุทธเจ้า มายงั บริเวณทีย่สะกลุบุตรมาพบพระพุทธเจ้า โดยเดินบ่นมาว่า ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ ท่ีน่ีขดัข้องหนอ.. 
แลว้จึงถ่ายรูปหมู่ร่วมกนัใกลก้บัธมัเมกสถูป แลว้จึงมาสวด บทพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บริเวณดา้นขา้งของธมั
เมกสถูป สถานท่ีท่ีพระพทุธเจา้แสดงธรรมคร้ังแรกใหก้บัปัญจวคัคียท์ั้งหา้  

 ช่วงคํ่าของวนันั้น หลวงพ่อพาไปเท่ียวชมวดัศรีลงักาหรือสมาคมชาวพุทธของท่านธมัมปาละ ซ่ึงดา้นขา้ง
ของวดัมีตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีนาํมาจากตน้ท่ีพระนางสังฆมิตตาเถรี อดีตธิดาของพระเจา้อโศกมหาราช นาํไปปลูก
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ยงัประเทศศรีลงักา บริเวณนั้นมีบทสวดพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตรแปลเป็นทุกภาษา ไดแ้ก่ ไทย พม่า ฮินดี สิงหล 
เวียดนาม เขมร จีน เบงกาลี ทิเบต องักฤษ ลาว เป็นตน้  

 วันที่ 2 มีนาคม 2554 หลวงพ่อพาคณะเดินทางไป เท่ียวชมแม่นํา้คงคา ช่วงบ่ายต่างก็แยกยา้ยกนัตาม
อธัยาศยั โดยเฉพาะคุณโยมทั้งหลายท่ีแอบไปชอ้ปป้ิงกนัอยา่งสนุกสนาน 

 วันที่ 3 มีนาคม 2554 ก่อนทานอาหาร หลวงพ่อเดินทางไปดูท่ีดินในเขตสารนาถ เขา้ไปถนนทางธมัเมก 
สถูป ผ่านหมู่บา้นออกไป มาถึงบริเวณทุ่งนากวา้งใหญ่ท่ีคุณนายหนา้พามาดู หลวงพ่อท่านก็สนใจแต่ท่านบอกว่า 
“ต้องทาํเป็นไม่สนใจเพราะถ้าเขารู้ ท่ีดินท่ีแพงอยู่แล้วจะกลายเป็นท่ีแพงมากกว่าเดิมไปอีก” อยา่งไรหลวงพ่อท่านก็
จะใหพ้ระท่านมาติดต่อประสานงานอีกคร้ัง 

 เราออกเดินทางไปยงัเมืองพุทธคยา สถานท่ีสุดทา้ยในช่วงบ่าย กว่าจะมาถึงก็ช่วงหวัคํ่า แต่วิบากกรรมของ
ชาวคณะก็มาส้ินสุดลงท่ีหลายคนตอ้งหอบกระเป๋าส่วนตวัเขา้ไปยงัท่ีพกัคือ วัดป่ามุจลินท์วิหาร ซ่ึงมีระยะทางร่วม 
500 เมตร ทาํเอากรรมฐานแตกไปตามๆ กนั คนท่ีเขา้ใจเร่ืองแบบน้ีแลว้กท็าํใจไดอ้ยา่งเช่นเคย 

 วันที่ 4-9 มีนาคม 2554 คณะธรรมยาตราจึงอยูพ่กัท่ีวดัป่ามุจลินท ์โดยทยอยกลบัเมืองไทยกนัไปทีละคณะ 

ซ่ึงทาํให้สภาพภายในวดัดูคบัแคบลงไปอยา่งถนดัตา จนบางคนบางท่านตอ้งออกไปกางเตน็ทบ์ริเวณรอบนอกวดั

กนักมี็ วดัแห่งน้ีหลวงพอ่ท่านเพิ่งจะสร้างมาไดไ้ม่นาน ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ท่ีวัดแห่งนีต้ั้งอยู่ระหว่างพระมหา

เจดีย์พทุธคยากับสระมจุลินท์(ของจริง) หลวงพอ่ท่านบอกวา่ “มาท่ีวัดของเราเองแล้วรู้สึกสบายใจกว่าท่ีอ่ืน”  

ในอนาคตหลวงพ่อท่านมีโครงการท่ีจะขยายท่ีดินแห่งน้ีออกไปใหไ้ดท้ั้งส้ิน 39 ไร่ ท่านบอกว่า “จะสร้าง

วัดนีใ้ห้เป็นวัดของชาวพุทธนานาชาติ ใครมาท่ีพุทธคยากม็าพักท่ีน่ีได้และเม่ือทุกอย่างพร้อมกจ็ะต้ังโรงทานเลีย้ง

คนทุกเช้าไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ ญาติโยมหรือขอทานจะเลีย้งให้หมดทุกคน หลวงพ่อสังวาลย์ท่านกเ็คยนาํข้าวโพด

มาแจกคนท่ีน่ี ท่านบอกว่า คนอินเดียน่ี.. ญาติของเราท้ังน้ัน..” 

 ระหว่างท่ีพกัอยูท่ี่พุทธคยา หลวงพ่อพาเดินไปเท่ียว สระมจุลินท์ของจริง แม่นํา้เนรัญชรา บ้านนางสุชาดา 

และไปกราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา ภายในประดิษฐานหลวงพ่อพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพุทธ

ลกัษณะท่ีงดงาม ขา้งหลงัพระมหาเจดียเ์ป็นท่ีตั้งของตน้ศรีมหาโพธ์ิ ตน้ไมท่ี้พระพทุธเจา้ทรงประทบันัง่จนไดต้รัสรู้

พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  หลายคนขอสร้างบารมีเติมบุญดว้ยการถือเนสัชชิกบริเวณพระมหาเจดียก์นั ในวนั

ต่อมาหลวงพอ่กพ็าคณะนัง่รถไปเท่ียวชมเมืองราชคฤห์ไดแ้ก่ วัดเวฬวุัน มหาวิทยาลยันาลนัทา เขาคิชฌกูฎ \ 
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  สรุปการเดินธรรมยาตราคร้ังที่สาม นําโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญและคณะพระภิกษุ

รวม 121 รูป ญาติโยมอีก 200 กว่าคน รวม 350 ท่าน ระยะทางทั้งส้ิน 726 กโิลเมตร ต้ังแต่วันที่ 13 มกราคม – 9 

มีนาคม 2554  

 คณะธรรมยาตราทุกท่านขอถวายและมอบบุญจาการเดินธรรมยาตราคร้ังน้ีให้แด่พ่อแม่ครูอาจารย ์องค์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์

รวมทั้งคนไทยและคนทั้งโลกทุกท่านทุกคนดว้ยเทอญ เอวงักมี็ดว้ยประการฉะน้ี สาธุ 

 


