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	 การประชมุครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของพทุธศาสนา

ที่เก่ียวกับภิกษุณีและจัดโดยภิกษุณี	คือการประชุมภิกษุณี

นานาชาตทิีพ่ทุธคยา	พ.ศ.๒๕๓๐	(The	first	 International	

Buddhist	Nuns	Conference)	 โดยมีผู้ร่วมจัดการประชุม	 

๓	 รูป/คนคือ	 ภิกษุณีกรรมะ	 เล็กเช	 โสโม	 ชาวอเมริกัน	 

แต่บรรพชาในสายธเิบต	แม้ว่าต่อมาจะอปุสมบทในสายเกาหล	ี

แต่ก็ยังครองจีวรแบบธิเบต	รูปที่สองคือท่านภิกษุณีอายะ	

เขมา	 ท่านอุปสมบทที่วัดซีไหล	 อเมริกา	 และคนที่สาม	 

คือ	ดร.ฉัตรสุมาลย์	กบิลสิงห์	ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณรี	

พ.ศ.๒๕๔๔	และอปุสมบทเป็นภกิษณุใีนศรลีงักา		พ.ศ.๒๕๔๖

	 การประชุมคร้ังต่อมา	พ.ศ.	๒๕๓๔	มีศูนย์สตรีและ

เยาวชนศกึษา	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ	ในขณะนัน้ 

ดร.ฉตัรสมุาลย์	กบลิสงิห์	เป็นประธานกรรมการ	แต่เนือ่งจาก	

ดร.ฉัตรสุมาลย์	 เห็นว่า	การประชุมท่ีจ�ากัดเฉพาะภิกษุณีและ

นักบวชสตรีนั้น	 ควรจะขยายฐานออกไปเพื่อให้ได ้การ

สนับสนนุจากชาวพุทธมากข้ึน	เสนอว่า	ควรจะเป็นการประชมุ

สตรีชาวพุทธ	ซึ่งจะครอบคลุมท้ังภิกษุณี	 นักบวชสตรีและ	

อุบาสิกา

	 ท่านกรรมะ	เลก็เช	โสโม	คดิว่า	ควรเป็นการประชมุ

ของภกิษณุเีท่านัน้	ดร.ฉตัรสมุาลย์	จงึจดัการประชุมนานาชาติ	

เรื่องสตรีชาวพุทธ	 โดยมีผู ้เข้าร่วมท้ังภิกษุณีและอุบาสิกา		

ภิกษุณีเกาหลีน�าโดยประธานภิกษุณีมาสนับสนุนถึง	๓๐	รูป	

ในจ�านวนผู้เข้าร่วมถึง	๒๐๐	กว่ารูป/คน

	 การประชมุครัง้ทีส่ามไปจดัทีศ่รลัีงกา	ครัง้นี	้ เรยีกว่า	

การประชุมศากยะธิดาคร้ังที่	๓	เป็นการประชุมสตรีชาวพุทธ

นานาชาติที่สมบูรณ์แบบ	 โดยนับคร้ังที่	๑	คือ	พ.ศ.๒๕๓๐	

และครั้งที่	๒	คือ	พ.ศ.๒๕๓๔

	 ศากยะธดิาเวยีนไปประชมุในประเทศต่างๆทกุๆ	๒	ปี	

และหลังจาก	๒๐	ปี	ผ่านไปได้กลับมาประชุมที่ประเทศไทย

อกีครัง้หนึง่	จดัทีเ่สถียรธรรมสถาน	โดยคณุแม่ชีศันสนย์ี	 เป็น

เจ้าภาพ

	 นี่เป็นพื้นฐานประวัติศาสตร์ที่จ�าเป็นต้องปูทางให้ผู้

อ่านได้เห็นภาพ

	 พ.ศ.๒๕๓๑	 โฝวกวางซันจัดการอุปสมบทภิกษุณี
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นานาชาตเิป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์พทุธศาสนาทีว่ดัชไีหล	

ลอสแอลเจลสิ	สหรฐัอเมรกิา	มสีตรแีละสามเณรจีากประเทศ

ต่างๆเข้าร่วมรับการอุปสมบทมากกว่า	๑๔๐	รูป		มีสตรีไทย

รับการอุปสมบท	๒	รูปด้วย	แต่การอุปสมบทครั้งนั้น	 ไม่

สามารถเริ่มต้นการอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ในประเทศอื่นๆได	้

เพราะฝ่ายเถรวาทไม่ยอมรับ	เนื่องจากเป็นสงฆ์ต่างนิกายกัน	

	 พ.ศ.๒๕๓๙	ภกิษสุงฆ์จากเกาหลเีป็นเจ้าภาพจดัการ

อปุสมบทสตรีและทศศลีมาตาชาวศรลีงักาเป็นภิกษณุ	ี๑๐	รปู	

ที่สารนาถ	โดยจัดการอุปสมบทที่สารนาถ	

	 ภนัเตสวีลี	พระภกิษชุาวศรลีงักา		ขณะนี	้ ท่านเป็น

เลขานกุารกลางของสมาคมมหาโพธิแ์ห่งอนิเดยี	มศูีนย์กลางที่

เมอืงโกลกตัตา	ประเทศอนิเดยี	นบัการอปุสมบทครัง้นัน้	เป็น

ครั้งแรกในการเริ่มต้นภิกษุณีสงฆ์ของศรีลังกา		จึงเป็นเหตุให้

ท่านจดัการประชมุภกิษณีุ	ทัง้อดตี	ปัจจบุนั	และอนาคต		เพือ่

เป็นการฉลอง	ครบ	๒๕	ปีของการเริม่ต้นภกิษณุสีงฆ์ศรลีงักา

ในปัจจุบัน

 ในการประชุมจัดออนไลน์โดยท้ังผ่านโปรแกรมซูม	

และไลฟ์สดผ่านยูทูบ	 เมื่อวันที่	๑๗-๑๙	พ.ย.	๒๕๖๔	ที่เพิ่ง

เสร็จสิ้นไปสดๆร้อนๆ

	 เ พ่ิ งมาทราบจากโปร เฟสเซอร ์พิ ม เลนทรา	 

ว่า	คณะกรรมการของสมาคมมหาโพธิจ์ดังานมเีวลาเตรยีมตวั

กนัเพยีง	๒	เดอืน	แต่สามารถเชญิและนมินต์พระสงฆ์ทัง้พระ

ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์นานาประเทศให้มาร่วมงานได้อย่าง

ภันเตสีวลี เลขานุการกลางของสมาคมมหาโพธิ์

แห่งอินเดีย

สมเกียรติ

	 พระผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน	มีทั้งพระอาจารย์สุชาโต	

ท่านเป็นศิษย์หลวงปูช่า	ปัจจบุนั	อยูท่ีอ่อสเตรเลีย	ท่านให้การ

สนับสนุนการบวชภิกษุณีสายเถรวาทมาตั้งแต่ต้น	 	ท่านโพธิ	

มหาเถระท่ีอยู่ที่ศรีลังกามาหลายสิบปี	ปัจจุบัน	ท่านกลับไป

ประจ�าอยู่ในอเมริกาก็ได้รับนิมนต์มากล่าวปาฐกถาให้ก�าลังใจ

แก่ทมีงาน	ตลอดจนเส้นทางของการอปุสมบทภิกษณุทีีส่มควร

เป็นในปัจจุบัน	

 ทางฝ่ายภิกษุณีน้ัน	 มีท่านตถาโลกาชาวอเมริกัน	มี

ส่วนร่วมในการจัดงานตั้งแต่ต้น	หลวงแม่ธัมมนันทาเองได้รับ

เกียรติให้กล่าวปาฐกถาน�า	ทางอินเดียเรียก	presidential	

speech	 แต่คนไทยจะคุ ้นกับค�าว่า	 keynote	 speech	

มากกว่า	ปาฐกถาของท่านได้รับการตอบรับดี	 	ทันทีที่พูดจบ	

มีอาจารย์ที่สอนพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยโกลกัตตา	ติดต่อ

เข้ามาขอเขยีนเรือ่งของหลวงแม่เป็นภาษาฮินด	ี เพือ่ให้เป็นแรง

บันดาลใจแก่สตรีชาวอินเดียด้วย

	 ในฝ่ายภิกษุณีน้ัน	 มีที่เป็นมหาเถรีแล้ว	๓	รูป	 คือ

ท่านตถาโลกา	ชาวอเมรกินั	ท่านดร.หลวิฟับ	วทิติาธมัมา	ชาว

เวยีดนาม	ภกิษณุสีนัตนีิ	ชาวอินโดนเิซยี	หลวงแม่	(ไทย)	และ

ท่านโพธิจิตตา	ชาวศรีลังกา	แต่ไปประจ�าท่ีออสเตรเลีย		ทั้ง	

๕	รูปนี้	 เป็นผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้

	 ส�าหรับพวกเราท่ีติดตามงานทางออนไลน์	 ได้เห็น

บทบาทของภกิษณุใีนบทบาทต่างๆ	เกดิความตระหนกัชัดเจน

ว่า	ภกิษณุเีถรวาทในโลกปัจจบุนัมีความสามารถ	และปรบัตวั

ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างดี

	 ในการประชมุครัง้นี	้ ภิกษณุสีายเถรวาทได้มกีารรวม

ตวักนัอย่างแท้จรงิ	ปรากฏในการร่วมมอืร่วมใจท�างานอย่างที่

เห็นครั้งนี้

	 มีการแสดงความชื่นชมพระเถระที่มีความเข้าใจใน

พนัธกจิของพระพทุธเจ้าทีท่รงประดษิฐานพทุธบรษัิททัง้สี	่ โดย

มีภิกษุณีสงฆ์อยู่ด้วยตั้งแต่ต้น	ถวายความเคารพและถวาย

เกียรติต่อพระภิกษุเถระที่มีความรับผิดชอบที่จะให้ความรู	้

และสนับสนุนพระภิกษุณีมาตลอดกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา

	 ภิกษุณีสงฆ์สายเถรวาทมีการรวมตัวกันอย่างจริงจัง	

และก่อตั้ง	องค์กรสามัคคีภิกษุณีสงฆ์เถรวาทนานาชาติ	
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เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก	 ในการประชุมครั้งนี้เม่ือเพ็ญเดือน	๑๒	

ตรงกับวันที่	๑๙	พ.ย.	๒๕๖๔

	 นอกจากภกิษุณแีล้วกม็กีารเสนองานของอบุาสกิาที่

สนับสนุนการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์สายเถรวาทในกว่าสอง

ทศวรรษทีผ่่านมา	มทีัง้มาดามรนัชน	ีเดอ	ซลิวา	ชาวศรีลงักา	

ส�าหรบัรายนี	้มภีกิษุณชีาวออสเตรเลยีเขยีนชวีประวัตขิองท่าน

ด้วย	 	อีกท่านหนึ่ง	คือ	ดร.เห-มา	คุณดิลก	 (ใส่เครื่องหมาย	

-	เพือ่กนัไม่ให้อ่านผดิ	แปลว่า	ทองค�า)	ทัง้สองท่านทีก่ล่าวมา

นี้	 ล้วนเป็นเพือ่นกับท่านธมัมนันทา	ตัง้แต่เมือ่เริม่ท�างานด้าน

ภิกษุณี	ตั้งแต่	พ.ศ.๒๕๓๐	โน่น

	 ในช่วงบ่ายของวันที่	 ๑๙	 มีผู ้พูดถึง	 ๑๖	 ท่าน	

ภกิษณุดีร.หลวิฟับแบ่งงานกนักบัท่านธมัมนนัทา	ผลดักนัเป็น

ผู้ด�าเนินรายการ	ช่วงแรก		ภิกษุณีหลิวฟับ	เป็นผู้กล่าวเชิญผู้

พูด	๗	ท่าน	รวมทั้ง	ท่านธัมมนันทาเอง	พูดในประเด็นเรื่อง

ความส�าคัญในการที่ผู้ที่บวชแล้วต้องได้รับการอบรมเรื่องวินัย	

	 เมือ่ภกิษณุธีมัมนนัทาพดูเสรจ็	กส็ลบัหน้าทีก่นั	ท่าน

ธมัมนันทาไปเป็นผู้ด�าเนนิรายการ	และกล่าวนมินต์ภกิษณุหีลวิฟับ

พดูในเรือ่งการบรหิารจดัการภกิษณุอีารามของท่านทีเ่วยีดนาม	

ตัง้แต่การคดัสรรคนทีเ่ข้ามาบวช	น่าสนใจมาก	ท่านแบ่งเป็นขัน้

บันได	ขั้นแรก	 เข้ามาอยู่วัดก่อนสัก	๒	 เดือน	จึงขยับข้ึนเป็น

อุบาสิกา	อีกสัก	๓	เดือน	แล้วจึงอนุญาตให้ปลงผม	เป็น

อนาคาริกา	อีกระยะหนึ่ง	แล้วจึงบรรพชาเป็นสามเณรี	ที่วัด

ของท่านสามเณรีและสิกขมานาฝึกปฏิบัตินานถึง	๔	ปี	จึงจะ

ได้อปุสมบทเป็นภกิษุณ	ีท่านเล่าถงึการแบ่งงานการสอน	การ

ดูแลวัด	 และตลอดจนการจัดการรายรับรายจ่ายของวัด	

เป็นการน�าเสนอทีส่ามารถใช้เป็นแบบอย่างของภกิษณุอีาราม

ที่ดีได้ต่อไป

	 เนื่องจากเวลาของการเสนองานในช่วงเช้าล่วงเลย

เข้ามาจนถึงช่วงบ่าย	 	การเสนองานในช่วงบ่าย	ผู้พูดในช่วง

บ่ายหลัง	ยังเหลืออีกถึง	๙	ท่าน	จึงต้องกระชับเวลาเข้ามา	มี

ภิกษุณีชาวอินเดียจากปูเน	ขอพูดเป็นภาษาฮินดี	ท่านเล่าถึง

ความยากล�าบากในความพยายามท่ีจะสร้างอาราม	 เล่าไป

ร้องไห้ไป	จนลูกศิษย์ของท่านเข้ามาช่วยพูดต่อ		ภิกษุณีจาก

ประเทศอื่นๆล้วนผ่านอุปสรรคมาด้วยกันท้ังน้ัน	 บางคน

พยายามห้ามท่าน	แต่ผูด้�าเนนิรายการเป็นหลวงแม่ธมัมนนัทา	

ท่านกลบับอกว่า	ร้องไห้ได้	นีเ้ป็นเวททีีพ่ีน้่องภกิษภุกิษณุสีงฆ์

จะได้รับทราบความทุกข์ยากของกันและกัน

	 ในขณะทีเ่วลาในอนิเดยี	เข้าไป	๖	โมงเยน็แล้ว		แต่

เวลาทีป่ระเทศไทย	เป็นทุม่ครึง่		ลกูศษิย์ทีว่ตัรอญัเชญิกระทง

เข้ามาให้หลวงแม่และหลวงพี่ปริปุณณาที่ช่วยหลวงแม่ดูแล

เรือ่งเทคนคิในการใช้โปรแกรมออนไลน์อยู	่ ได้ร่วมกนัอธษิฐาน	

เพื่อน�าไปลอยกระทง

	 จบงานประชุมครัง้ส�าคญัไปด้วยด	ีหลวงแม่ธมัมนนัทา

ได้ปฏิบัติธรรมในเรื่องสร้างขันติธรรมโดยการน่ังอยู่นานถึง	 

๖	ชัว่โมงครึง่	แต่การประชมุส�าเรจ็ลงด้วยดทีกุประการเป็นอกี

ก้าวย่างหนึ่ง	 ของงานสืบสานพระศาสนาโดยภิกษุณีสาย

เถรวาทที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์	

สมาชิกจดหมายข่าวพุทธสาวิกา

ท่านสมาชิกที่ยังสนใจที่จะรับจดหมายข่าวอยู่	ถ้ายังไม่ได้

ช�าระค่าบ�ารุงสมาชกิรายปี	ปีละ	๑๐๐	บาท	ขอความกรณุา

แจ้งความจ�านงว่ายังต้องการรับ	ยินดีบริการค่ะ	ติดต่อเข้า

มานะคะ	ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 โทร.๐๓๔	๒๕๘	๒๗๐	 

หรือแจ้งผ่าน	QR	CODE	ที่ปรากฎในปกได้เลยค่ะ
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รายงานพิเศษ
“พิมทอง”กว่าจะมาเป็น วัตรทรงธรรมกัลยาณี (๖)

	 ในฉบับที่แล้ว	 เป็นความคืบหน้าของปี	พ.ศ.๒๕๐๕	

โดยมีรูป	 แบบร่างของอุโบสถาคาร	 วางศิลาฤกษ์ในการ

ก่อสร้าง	ตอกเสาเข็ม	และสร้างโบสถ์ถึงชั้นสอง	ค่ะ	ส�าหรับ

รปูภาพหาดไูด้จากฉบบัทีแ่ล้วนะคะ	หลวงย่าวรมยั	ท่านได้วาง

รากฐานของวัตรทรงธรรมกัลยาณีไว้อย่างดีท่ีสุดเท่าท่ีคนคน

หนึง่จะสามารถท�าได้	ซึง่วตัรฯ	นัน้	ไม่สามารถสร้างได้ด้วยคน

คนเดียว	แต่มีผู้อุปการคุณทั้งหลาย	ที่ช่วยเหลือ	สนับสนุน	

และเกื้อกูลกันมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ในอดีต	จนท�าให้วัตรฯ	

สร้างขึน้มาได้จนถงึปัจจุบนั	ขอขอบคณุผู้มอีปุการคณุทัง้หลาย	

มา	ณ	โอกาสนี้	ค่ะ

	 ทั้งนี้	จากการรวบรวมข้อมูลในวิปัสสนาบันเทิงสาร	

มาถึงปี	พ.ศ.๒๕๐๖	ได้มีความคืบหน้า	ดังต่อไปนี้

ปี ๒๕๐๖

เดือน ก.ค.-ต.ค.๒๕๐๖

(จากรูป)	ก�าแพงรั้วของวัตรทรงธรรมกัลยาณี	จ.นครปฐม	

จ�าเป็นต้องทบุลง	เพราะทางการขยายถนน	ก�าแพงนีเ้ราลงทนุ

ก่อสร้างไว้เป็นเงิน	๒๓,๔๘๔	บาท	

	 หลวงย่าเขียนไว้ในสุนทรแถลงว่า	“ก�าแพงรั้วของ

วัตรทรงธรรมกัลยาณี	จ.นครปฐม	ได้ถูกรื้อถอนออกเป็นช้ิน

เล็กชิ้นน้อย	ลูกๆ	ก�าลังขนอิฐหักปูนแตกเข้าไปถมพื้นใต้ถุน

โรงเรียนลูกก�าพร้า”

	 “การสร้างอุโบสถาคารหลังน้ี	 ก็เท่ากับกับสร้าง

โรงเรยีนด้วย	เพราะเป็นตกึ	๓	ชัน้	ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง	

เป็นทั้งโบสถ์	วิหาร	และชั้นล่างก็เป็นที่เรียนหนังสือได้”

ปี ๒๕๐๗

เดือน เม.ย.๒๕๐๗

(จากรูป)	 ได้เทพื้น	 ร.ร.ลูกก�าพร้าที่	 นครปฐม	 เสร็จแล้ว	 

ได้ถ่ายรูปมาให้คุณดูด้วย	เทปูนทั้งในและรอบนอกโรงเรียน	

กว้าง	๑๗	เมตร	ยาว	๓๒	เมตร	ใช้เงนิประมาณ	๑	หมืน่สาม

พันบาท	เฉพาะค่าจ้าง	๔,๐๕๐	บาท	ค่ะ

เดือน พ.ค.๒๕๐๗
หลวงย่าเขียนไว้ในสุนทรแถลงว่า “หน้าแล้งปีนี้ เราไม่ได้

ก่อสร้างทางวัตรทรงธรรมกัลยาณี จ.นครปฐม เพราะ

ทางการก�าลงัท�าถนนและเราต้องถูกรือ้ก�าแพง จงึรอให้ถนน

เสรจ็ก่อนจงึจะท�าก�าแพงพร้อมกันกับโบสถ์ ทางตึกวรีะธรรม

หลังคารั่ว เราจึงเปล่ียนหลังคาและพ้ืนบางตอน เพ่ือจะให้

เด็กเล็กๆ มีท่ีเรียนเป็นอนุบาลอีกแห่งหนึ่ง ปีนี้เราได้หาครู

จากอื่นมาเพ่ิมอีก ๔ คน และให้ไปเรียนดูตัวอย่างที่ 

ร.ร.ลอออุทิศ ซึ่งคงจะได้ผลดีเป็นแน่”

เดือน ส.ค.๒๕๐๗
หลวงย่าเขียนไว้ใน อักษรศรี บอกข่าว ว่า “ในขณะน้ีช่าง

ก่อสร้างก�าลังเตรียมงานที่จะก่อตัวตึกโบสถ์แล้ว เราก�าลัง

จดัซือ้อฐิอย่างแผ่นหนาๆ เป็นพิเศษ เพ่ือท�าให้แข็งแรงจะได้

ทนทานอยู่ได้นานๆ และงานท่ีติดต่อกับท�าตัวโบสถ์ กจ็ะได้

ท�าก�าแพงให้เรียบร้อย”

เดือน ก.ย.๒๕๐๗
หลวงย่าเขียนไว้ในสุนทรแถลงว่า “ขณะนี้ช่างก�าลังก่อผนัง

ตกึ ท�าเสรจ็ตอนนีแ้ล้วดใูหญ่โตกว่าเดมิมาก รปูรา่งเป็นตกึ 

๓ ชั้น คุณๆ ผ่านไปช�าเลืองดูบ้างนะคะ วัตรทรงธรรม
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กัลยาณีอยู่เย้ืองกับวัดพระประโทนเจดย์ี จ.นครปฐม อยู่รมิ

ถนนเพชรเกษมด้านซ้ายมือเห็นง่ายๆ ค่ะ”

เดือน ต.ค.๒๕๐๗

(จากรูป) “การก่อสร้างอุโบสถาคาร ซึ่งปีนี้เราก็ได้ก่อสร้าง

เพ่ิมเติมจากปีที่แล้ว คือ ก่อผนังตึกโบสถ์ ๓ ชั้น ของเรา

เสร็จเรียบร้อย ดังที่คุณได้เห็นในรูปนี้นะคะ ต่อจากนี้เราก็

จะท�าหลงัคาค่ะ แต่เงนิมอียู่สีห่มืน่กว่าเท่านัน้ ยังขาดอกีราวๆ 

๓ หมื่น ขอคุณได้โปรดช่วยให้ส�าเร็จด้วยนะคะ โบสถ์ ๓ 

ชั้นนี้ ชั้นล่างคงจะใช้ประโยชน์เป็นโรงเรียน หรือที่แสดง

ปาฐกถา หรือแสดงสินค้า ซึ่งเป็นฝีมือของอนุสงฆนี เช่น 

เครื่องการฝีมือ เย็บ ปัก ถักร้อย และเครื่องมโนศิลาลาย

ต่างๆ และหนังสือหลายพันเล่ม ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่คุณได้

เคยเอ็นดูช่วยเหลือมาแล้วทั้งนั้น”

เดือน ธ.ค.๒๕๐๗
หลวงย่าเขียนไว้ในสุนทรแถลงว่า “เรื่องการสร้างอุโบสถา

คารของวัตรทรงธรรมกัลยาณี ขณะน้ียอดเงินสร้างโบสถ์มี

อยู่ ๕๑,๓๘๙.๕๑ บาท กฐินผ้าป่ารวมท้ังหมดหักรายจ่าย

แล้วเหลือ ๒๒,๘๓๘.๙๕ บาท รวมเป็นเงินท้ังหมด 

๗๔,๒๒๘.๔๘ บาท คณะกรรมการได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 

๑๕ พฤศจิกายน ๐๗ ตกลงจ้างช่างก่อสร้างโครงหลังคา

เป็นเงนิ ๘๔,๐๐๐ บาท ยังคงขาดเงนิ ๑๐,๗๗๑.๕๒ บาท 

ขณะน้ีช่างได้ลงมือเตรียมคนงานและจัดซื้อของแล้ว เป็น

อนัว่าปีน้ีเราได้ท�าการก่อสร้าง ๒ ครัง้ คือ เมือ่คราวก่อนได้

สร้างฝาผนังโบสถ์และตั้งวงกบ ส�าหรับใส่ประตูหน้าต่าง

หมดแล้ว ใช้เงินไป ๔๒,๐๐๐ บาท คราวน้ีจ�าเป็นต้องท�า

โครงหลังคาซึ่งต้องใช้อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก ต้องท�า

ตอนนี ้ เพราะจะได้อาศยัน�า้จดืในบ่อช่วย น�า้เคม็ผสมปนูไม่ได้ 

และเหล็กที่ท�าค ้างไว ้นั้น นานนักก็จะเป ็นสนิมหมด  

อีกประการหน่ึงไม้ซึ่งใช้เป็นแบบกับเสาท่ีใช้ค�้ายัน ถ้าไม่ท�า

ตอนน้ีก็จะผุพังหมดจะต้องซื้อใหม่ส้ินเงินไม่น้อยกว่า ๔-๕ 

พันบาท จึงจ�าเป็นต้องรีบสร ้างไม่ว ่าเงินจะยังไม่พอ  

คณะกรรมการยังมีความหวังว่า ท่านผู้ใจบุญสักคนหนึ่ง

คงจะบรจิาคให้งานเสรจ็ลง หรอือย่างน้อยก็คงจะมสีกั ๒-๓ 

ท่านท่ีจะให้เงินยืมลงทุนไปก่อน แล้วรับคืนในเวลาต่อไป

อย่างช้าสัก ๔-๕ เดือนก็คงจะมีเงินคืนได้ ถ้าไม่มีให้ดิฉันก็

จะแบ่งสวนให้คุณค่ะ”
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“คลื่นแห่งกุศล”จากเฟซบุ๊ค
 Thai Bhikkhunis

เราเดินมาไกลทีเดียว
 วันน้ีเราเป็นผู ้แทนภิกษุณีสงฆ์วัตรทรงธรรม

กัลยาณีไปให้ทานอีกครั้งค่ะ ครั้งน้ีมีเรื่องราวน่าประทับใจ

หลายเรื่อง อย่างเช่น พี่ผู้หญิงคนนี้ เดินเข็นรถขายไอศกรีม 

เราหนัไปเหน็เข้าแต่ก็ขับรถเลยไปแล้ว เลยหาทีจ่อดและหยิบ

ข้าวสารอาหารแห้งอย่างละถุงเดินตามไป กว่าจะเดินตาม

ไปทันเล่นเอาเหนื่อยหอบเพราะต้องข้ามถนนตามพ่ีเขาไป 

ออกจากซอยน้ีเข้าซอยโน้น สุดท้ายก็ตามไปทันจนได้ และ

ได้น�าของกินของใช้ไปให้ พ่ีเขาตกใจปนดีใจ คงไม่คาดคิด

ว่าจะมีใครเดินตามมาแบบนี้ ของที่ได้รับในวันน้ีอย่างน้อย

น่าจะพอใช้ได้หน่ึงสปัดาห์ มทีัง้ข้าวสาร บะหมีอ่บแห้ง ซอส 

น�้ามัน ปลากระป๋อง ขนม และหน้ากากอนามัย

 แม้กระทั่งไรเดอร์ของค่ายหนึ่ง เมื่อเห็นว่ามีคนมา

รับข้าวสาร ก็ขับรถเข้ามาหยุดข้างรถเราเพ่ือขอรับข้าวสาร

และอาหารแห้งไปด้วย

 กระท่ังน้องวัยรุ ่น อายุสักย่ีสิบต้นๆ น่าจะเป็น

ลกูจ้างในร้านก๋วยเตีย๋ว เมือ่เหน็ว่าคนขบัมอเตอร์ไซค์รบัจ้าง

มารับข้าวสารจากเรา เธอก็เดินมาขอรับบ้าง

 น้องผู้ชายรุ่นหนุ่มอายุไม่น่าเกินสามสิบ มาขอรับ

ด้วย และบอกว่า “ผมขอแค่ข้าว” ส่วนอาหารแห้งอืน่ๆเขาไม่เอา 

แต่บอกให้คนอื่น

 คนขบัรถรบัจ้างอกีคนออกปากขอให้เพ่ือนหน่ึงชดุ

เพราะเพื่อนไปส่งผู้โดยสาร ยังไม่กลับมา

 ภาพเหล่าน้ีคือ ก�าลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจ

มหาศาลที่ท�าให้การออกไปท�างานแต่ละครั้งเป็นไปด้วย

ความสุขและความปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

 ขออนุโมทนากับผู้สนับสนุนทุกๆท่านที่มีส่วนให้

งานนี้มาได้ไกลถึงวันนี้ ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด วัตร

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม ได้ช่วยเหลือประชาชนใน

การมอบข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จ�าเป็นมาแล้วครั้งน้ี

เป็นครั้งที่ ๔๒

ด้วยศรัทธาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

อนุโมทนานะคะ

ไภษัชยคุรุหฤทัยมาตาราม
 “ไภษัชยคุรุหฤทัยมาตาราม”	แห่งนี้	แฝงตัวอยู่ใน
หมู่แมกไม้ใหญ่ในรั้วบ้านโฮมฮัก	โดยหลวงแม่ธัมมนันทาเถรี
เป็นผู้ตั้งชื่อให้	และได้มอบแผ่นป้ายแกรนิตสีแดง	ตัวหนังสือ
สีทอง	ที่เป็นชื่ออาราม	รวมทั้งพระแม่น้านาง	ปฐมภิกษุณีใน
พุทธศาสนาก็ได้ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของอารามด้วย
	 ท่านติว๋เล่าว่า	เดก็บางคนจากไปอย่างสงบในอาราม
แห่งนี้	นับเป็นสถานธรรมที่เป็นที่พึ่งทางใจของเด็กๆได้เป็น
อย่างดี
 กราบขอบพระคุณหลวงแม่ธัมมนันทาที่ให้ความ
เมตตากรณุามอบสิง่อนัเป็นทีเ่คารพสกัการะมายงัอารามแห่งนี้	
ให้เป็นศูนย์รวมใจของทุกชีวิตในบ้านโฮมฮักแห่งนี้ค่ะ
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สรรพสิ่งย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไป
	 เช้านีต้้องช่วยกนัป๊ัมน�า้ออกจากสระ	เพราะฝนตกทัง้

คืนต่อเนื่องจนสายวันนี้ก็ยังไม่หยุดค่ะ	ระหว่างรอปั๊มท�างาน	

ก็ได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตในเรื่องนี้ไปพร้อมกัน

ถ้าหากเรา	 “รับเข้ามา”	 โดยไม่คิดจะ	 “ระบายออกไป”	

สุดท้ายสิ่งที่เคยรับเข้ามาก็จะต้องถูกระบายออกไปตาม

ธรรมชาติ	แม้อยากจะเก็บหรือจะยื้อไว้เพียงใดก็ตาม	ก็ไม่

สามารถที่จะฝืนกฎธรรมชาติข้อนี้ไปได้

	 ขณะเดียวกัน	ถ้าเราพร้อมที่จะระบายออกไปด้วย

การให้	การแบ่งปัน	ด้วยการแลกเปลี่ยน	ด้วยการถ่ายทอด	

อย่างวัตถุสิ่งของ	ความรู้	ความรัก	ความเห็นอกเห็นใจ	ฯลฯ	

เรากจ็ะยิง่ได้รบัสิง่เหล่านัน้กลบัคนืมาแม้เราจะอยากได้หรอืไม่

ก็ตาม	เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติ

	 	 																																บนัทกึไว้ในความทรงจ�า

					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นันทนาถ

							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	๑๗	ตุลาคม	๒๕๖๔

ผลงานบอกตัวตน
	 ช่วงนี้เราก�าลังเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท�าวีดีโอเก่ียวกับ

ประวตัวิตัรทรงธรรมกลัยาณค่ีะ	หนัไปเหน็งานของหลวงย่าใน

วิปัสสนาบันเทิงสารจึงน�ามาศึกษาดูเผื่อจะได้วัตถุดิบดีๆมาใช้

ตัดต่อวีดีโอ

	 หันไปเห็นลายเส้นที่คุ้นตา	 เมื่อดูใกล้ๆ	มีลายเซ็น

ก�ากับว่า	“ฉัตร”	งานชิ้นนี้พิมพ์เผยแพร่เม่ือ	พ.ศ.๒๕๐๔	 ซ่ึง

เป็นช่วงท่ีหลวงแม่ธัมมนันทาเดินทางไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีที่อินเดียแล้ว

	 ลายเส้นของหลวงแม่ธัมมนันทาน้ัน	มีเอกลักษณ์ท่ี

แม้ไม่มีลายเซ็นก�ากับ	ก็รู้ได้ว่าเป็นงานของท่าน

	 ลักษณะของลายเส้น	ชนิดของภาพ	ความหนักเบา

ของลายเส้น	บ่งบอกถึงคุณลักษณะภายในใจของท่าน

	 เราจึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากร่องรอยของ

ประวัติศาสตร์ที่ท่านบันทึกไว้

	 เรามีความเชื่อส่วนตัวว่า	“ผลงานบอกตัวตน”

ขอน้อมกราบหลวงแม่ในคุณูปการทั้งหลายมา	ณ	ที่นี้ค่ะ

สมณะที่ ๑ ถึง ๔
 มสีามเณรท่ีานหนึง่เล่าว่าน้องสาวส่งรปูและข้อความ
นี้มาทางไลน์	อยากทราบว่าสมณะที่	๑	ถึง	๔	หมายความว่า
อย่างไร
 จึงเรียนท่านว่า	สมณะในทางพุทธศาสนามี	๔	คือ	
โสดาบัน	 สกทาคามี	 อนาคามี	 และอรหันต์	 จากรูป        
สุภัททปริพาชก	 ซึ่งเป ็นคนนอกศาสนาพุทธมาเข ้าเฝ ้า
พระพทุธเจ้าเพือ่ทลูถามปัญหา	(อ้างองิจากมหาปรนิพิพานสตูร)
	 โดยสรุป	สุภัททปริพาชกทูลถามว่า	เจ้าลัทธิที่มี
ชื่อเสียงทั้งหลาย	คือเหล่าครูทั้ง	๖	นั้น	ล้วนได้ตรัสรู ้จริง
ทัง้หมดตามทีต่นปฏญิญา	หรอืได้ตรสัรู้เพยีงบางท่าน	หรอืไม่มี
ใครตรัสรู้จริงเลย	
	 พระพุทธเจ้าทรงห้ามเสียและตรัสว่า	อริยมรรคมี
องค์	๘	หาไม่ได้ในธรรมวินัยใด	สมณะ	(คืออริยบุคคลทั้ง	๔)	
ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น	อริยมรรคมีองค์	๘	หาได้ในธรรม
วินัยใด	สมณะก็หาได้ในธรรมวินัยนั้น	อริยมรรคมีองค์	๘	หา
ได้ในธรรมวินัยนี้	สมณะทั้ง	๔	จึงมีในธรรมวินัยนี้	
	 ตรัสสรุปว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบ	โลกก็
จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย
	 พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระสูตรเดียวกันน้ี	 (ช่วง
ต้นๆของพระสูตร)	ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ท่านก�าลังข้ามแม่น�้า
คงคาจากราชคฤห์สู่เวสาลี	ทรงเปรียบเหล่าชนที่จะข้ามสระ
คือตณัหาอนัเวิง้ว้าง	ต้องสร้างสะพานคืออรยิมรรค	ขณะทีช่น
ก�าลังผูกทุ่นอยู่	หมู่ชนผู้มีปัญญาข้ามได้แล้ว
	 ในวันหน้าถ ้ามีข ้อคิดดีๆหรือข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้อง 
ก็จะน�ามาถ่ายทอดให้ท่านได้ศึกษากันอีกนะคะ
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ผู้กรุยทาง
	 เราได้รับข้อความจากสวสิเซอร์แลนด์	และมรีปูสนุขั

จ่าฝูงน�าสุนัขในฝูงฝ่าหิมะมาพร้อมกับข้อความนี้

	 ข้อความนีบ้อกว่า	ผูต้ามไม่เคยรู้ว่ามนัยากแค่ไหนใน

การที่ผู้น�าพยายามที่จะสร้างทาง

	 เหน็แล้ว	ชวนให้คดิถงึหลวงแม่ธมัมนนัทาเป็นอย่างยิง่

บวชเพื่ออะไร
	 วันนี้ได้รับข้อความจากท่านภิกษุณีสุธาสินี	หรือแม่

ติ๋วแห่งบ้านโฮมฮัก	ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุธาสินีน้อยอินทร์เพื่อเด็ก

และเยาวชน	ผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อให้	“ชีวิตใหม่”	กับเด็กและ

เยาวชนมากว่า	๓๕	ปี	ผ่านร้อนผ่านหนาวกับชีวิตมานับไม่

ถ้วน	นับเป็นบุญของเราท่ีมีโอกาสได้ใกล้ชิดท่าน	 เป็นความ

ใกล้ชิดทางจิตวิญญาณที่พร้อมจะดูแลซึ่งกันและกันในทุก

สถานการณ์	ท่านคือหน่ึงใน	“ครูทางจิตวิญญาณ”	ของเรา	

คอืคนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัเส้นทางเดนินีซ้ึง่มแีต่ความปรารถนาดกีบั

เราเสมอ	จึงขออนุญาตน�าข้อความของท่านมาเผยแพร่	แม้

ท่านจะเขียนถึงเรา	แต่เนื้อความนั้น	 เป็นภาพสะท้อนทาง

ความคิดที่แจ่มชัดของท่านจริงๆ	ว่าบวชมาท�าไม

	 ลองซึมซับในแต่ละตัวอักษรดูนะคะ
	 วนันีฝ้นตกหนกัค่ะ	ตัง้แต่	๖	โมงเยน็เมือ่วาน	จนถงึ	
ตี	๕	ของวันน้ี	 เสียงอึ่งอ่างร้องระงม	เหมือนเสียงสวดมนต	์
น�้าฝนนองไหลท่วมพื้นท�าให้ไม่สามารถไปบิณฑบาตได้	 เด็กๆ
คงหนาวกนัมากเลยท�าให้นอนหลบัไหลไม่ตืน่กันทัง้ทีถ่งึเวลาที่
เคยตืน่	มองเข้าไปในมุง้เหน็นอนขดตวังอทัง้หมา	ทัง้คน	หวัคน	
กบัหวัหมาซบแนบองิแอบกนัอย่างอบอุน่	พึง่พากนัให้ก้าวพ้น
ความหวาดกลัวจากเสียงฟ้าร้อง	เสียงฝนตกกระทบหลังคา	จงึ
ได้โอกาสนั่งเงียบๆ	และนึกถึงบทความของท่านสามเณรี
นันทนาถ	ที่ท่านได้พูดถึงแรงบันดาลใจในการบวชครั้งนี้
ของท่านที่ผ่านมา	
	 พิจารณาดูแล้วเห็นความอิ่มเอมใจที่ท่านได้รับหลัง
จากการบวช		ถือเป็นการบวชท่ีมีอานิสงส์มากสูงสุด	 เพราะ
เป็นการบวชเพื่อ	“ให้”	ท่านสามเณรีคิดจะ	“ให้”	ตั้งแต่คิด
ว่าจะบวชแล้ว	ซึง่โอกาสอย่างนี	้ประจวบเหมาะอย่างนี	้คงไม่
ได้เกิดขึ้นได้ง่ายนัก	เพราะการที่ท่าน
	 -	ให้โอกาสตนเองได้บ่มเพาะทางจิตวิญญาณ
	 จากการปฏิบัติตนในรูปแบบผู้ออกบวช	
	 -	บวชให้กับแม่ของแผ่นดิน	ในเดือนสิงหาคม
	 -	บวชให้กับผู้วายชนม์ที่เป็นชาวต่างประเทศ
	 -	บวชให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ท�างานอย่างหนัก		
	 		ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด
	 -	บวชให้กับมารดาตน
	 -	และท้ายทีส่ดุคอืบวชให้กบัแม่ทางธรรม	ทีท่่านได้
ปรนนิบัติวัฏฐาก	ณ	วัตรทรงธรรมกัลยาณี
	 อานิสงค์ผลบุญที่แปลว่าความสุข	ความเจริญทาง
ด้านจิตใจนั้น	มิใช่เพียงการออกบวช	แต่เป็นเรื่องบวชเพื่อ	
“ให้”	ซีง่เป็นบทบาทของผูอ้อกบวชทีง่ดงามยิง่	ควรค่าแก่การ
จดจ�า	 แต่หากบวชเพ่ือ	 “รับ”	 เพื่อท่ีจะ	 “ได้รับ”	 การ
ออกบวชจะหมดคุณค่าทางความทรงจ�า	ความทรงคุณค่าคง
เลือนลางจางหายไปตามกาล	และเวลา	ด้วยประการฉะนี้แล	

สาธุ
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ตั้งกองทานถวายแม่
	 วันนี้เราต้ังกองทานถวายมหากุศลแก่แม่	 ขอให้ส่ง

ใจมาร่วม	นึกถึงแม่ทุกภพทุกชาติ	แม่ทางโลก	แม่ทางธรรม	

แม้เพื่อนผู้เป็นกัลยาณมิตรที่ได้โอบอุ้มเราดุจเดียวกับแม่

	 จิตที่เป็นกุศลนั้นจะคุ้มครองลูกให้มั่นคงบนเส้นทาง

สู่พระนิพพานเป็นที่สุด

ธัมมนันทาภิกษุณี

๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๔

กลับมาให้ความส�าคัญที่ “รากเหง้า” ของเรา
	 เมื่อครั้งที่เดินทางไปสอนเด็กๆท่ีศูนย์การเรียนรู ้

ร่มโพธิ์	ภายในบ้านโฮมฮักน้ัน	สิ่งหน่ึงท่ีสร้างความปีติยินดีใน

ใจคือ	“ความใส่ใจ”	ที่เด็กๆมีต่อแผนที่อินเดียที่เราส่งไปให้

	 เราเห็นภาพแผนที่ถูกน�ามาใส่กรอบไม้สักอย่างด	ี

แขวนไว้ในห้องเรียน	 ใกล้ๆกับพระพุทธรูป	 ในฐานะคนท�า

แผนทีต่ัง้แต่การตรวจสอบข้อมลู	การวาดลายเส้น	ฯลฯ	กร็ูส้กึ

ปีตทิีม่คีนเหน็คณุค่า	ไม่ใช่คุณค่าของคนท�า	แต่เป็นคณุค่าของ

แผนทีเ่องทีบ่อกเล่าเรือ่งราวว่าตลอดพระชนม์ชพี	พระพทุธเจ้า

ประสูติที่ไหน	จากกบิลพัสดุ์ข้ามแม่น�้าแล้วมาพักท่ีไหน	ก่อน

จะเดินทางไปแสวงหาความหลุดพ้นที่ไหน	ระหว่างทางเกิด

อะไรขึ้น	 อะไรคือหัวใจของธรรมะข้อน้ี	 ตรัสแสดงกับใคร	

ที่ไหน	อย่างไร	แผนที่จะช่วยให้เกิดภาพจ�าและแม่นย�าใน

เหตุการณ์มากขึ้น

	 เราเคยเรียนหลวงแม่ธัมมนันทาว่า	หนึ่งในสิ่งที่เป็น

ความตั้งใจของลูกนอกเหนือจากความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลัก

ค�าสอนแล้ว	สิ่งหนึ่งที่ลูกตั้งปณิธานไว้ก็คือเห็นภาพของการ

ตรสัสอนของพระศาสดาว่าตลอดพระชนม์ชพีท่านเสดจ็ทีไ่หน	

อย่างไร	และหัวใจของแต่ละค�าสอนคืออะไรและเชื่อมโยงกัน

อย่างไร

	 ทกุวนันีช้าวพทุธเข้าใจพทุธศาสนาเป็นชิน้ส่วน	และ

มกัไม่เหน็ว่าอะไรคือ	“หวัใจของค�าสอน”	และมองไม่เหน็ภาพ

ใหญ่	 ไม่เห็นความเช่ือมโยง	 จึงพาลไม่สนใจในค�าสอน	กลาย

เป็นสิง่จบัต้องไม่ได้และล้าสมัย	ซึง่แท้จรงิแล้วมคุีณค่าประเมนิ

เป็นราคามิได้	หลายคนจึงอาศัยนักพูดสร้างแรงบันดาลใจจน

คนเหล่านั้นกลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของคนในสังคม

	 แท้ที่จริงแล้วชาวพุทธมีบุคคลต้นแบบที่สมบูรณ์

พร้อมอยูแ่ล้ว	คอืพระศาสดา	แต่เพราะขาดการชีแ้นะ	เพราะ

คนชี้แนะก็ขาดความรู ้	 ที่ขาดความรู ้ก็เพราะไม่ใส่ใจที่จะ

หาความรู้	ที่ไม่ใส่ใจเพราะไม่ให้ความส�าคัญ

	 พวกเรามี	“ราก”	ที่ยิ่งใหญ่	 ลึกซึ้ง	และเป็นสัจจะ

อยู่แล้ว	การกลับมาให้ความส�าคัญกับ	“รากเหง้า”	ของเรา	

ด้วยการกลับไปแสวงหาความรู้และความจริงที่พระพุทธองค์

ตรัสสอนมานานถึง	๔๕	พรรษา	 จึงเป็นพันธกิจของพวกเรา	

อย่างน้อยก็ของเราเอง	

	 การเดนิทางไปเผยแผ่ค�าสอนและเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้อง	

จึงเป็นหนึ่งในหน้าที่ของเราในฐานะพุทธมามกะ	เราถ่ายทอด

ได้เท่าที่เรารู ้	 และเราทุ่มเทศักยภาพท้ังหมดที่มีให้กับการ

ถ่ายทอดในทุกครั้งเกินร้อย

	 ขอขอบคุณท่านภิกษุณีสุธาสินี	 (แม่ติ๋วบ้านโฮมฮัก)	

ที่ให้โอกาสเราได้สอนเด็กๆ	ถึงเรื่องราวของพระศาสดา	มหา

บุรุษที่เป็นมหาบุรุษตลอดกาล

	 ท่านใดอยากเรียนรู้เรื่องราวของพระศาสดา	อย่าง

น้อยก่อนที่แผ่นดินจะกลบหน้าก็เคยได้เรียนรู ้บางช่วงใน

พระชนม์ชีพบ้าง	ก็เป็นบุญยิ่งใหญ่แล้วที่ได้เกิดมาพบพุทธ

ศาสนา	สามารถแสดงความประสงค์มาได้	หากมีความพร้อม

ทั้งสองฝ่าย	ก็จะน�ามาสู่พันธกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ร่วมกัน

	 เช้านีเ้ราเห็นข่าวแล้วกส็ะท้อนใจ	ผู้คนมากมายไปวดั

เพือ่สักการะพระพทุธรปูเพียงเพือ่จะขอให้ร�า่รวยจากการถกูหวย

	 เรามาช่วยกนัส่งมอบ	“แก่น”	ของ	“พทุธะ”	ให้กนั

และกัน	เพื่อเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	เพราะถ้าเข้าถึงแก่น

ของพุทธจริงๆ	ก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องมาขอพระพุทธรูปเพื่อ

ให้รวยแต่อย่างใด	เพราะ	“แก่น”	จะช่วยให้ชาวพุทธพ้นจาก

ความล�าบากยากจนอยู่แล้ว	

	 ส่งความปรารถนาดมีาให้ท่าน	เพ่ือชีวติทีม่อีสิรภาพ

อย่างแท้จริง
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	 สวัสดีค่ะ	ท่านผู้อ่านท่ีรักทุกท่าน		 ยังจ�ากันได้หรือ
เปล่าคะว่าฉบับที่แล้ว	ผู้เขียนได้เล่าถึง	work	 from	home	
กับการดูแลสุขภาพจิต	ตอนท่ี	๑	 	 ซ่ึงเป็นการดูแลระหว่าง
หัวหน้างานที่มีต่อลูกน้องในทีม		โดยเริ่มแรกท�าความรู้จักกับ
ความหมายของค�าว่า	“เครียด”	กันก่อน	ต่อด้วยความหมาย
ของค�าว่า	“หวัหน้าทีด่”ี	ซึง่ประกอบด้วย		๓		ปัจจยัหลกัคอื		
attending,	 listening,	empathy		ท่านใดทีพ่ลาด	สามารถ
ย้อนกลับไปอ่านในฉบับที่แล้วได้เลยนะคะ
													และท่ีผูเ้ขยีนได้กล่าวไว้ตอนท้ายของฉบบัทีแ่ล้ว
ว่า	 เร่ืองของการดูแลสุขภาพจิตยังไม่จบลงแค่น้ัน	 เพราะสิ่ง
ส�าคัญนอกจากการดูแลสุขภาพจิตในฐานะหัวหน้าที่ดีที่ควรมี
ต่อลูกน้องในทีมแล้ว		สิ่งที่ไม่ควรละเลยหรือลืม	 น่ันก็คือ	ตัว
ของเราเองค่ะ	ผูเ้ขยีนหมายความว่า	โดยพืน้ฐานการด�ารงชวีติ
ในปัจจบัุนนี	้ 	 ก่อนทีเ่ราจะรกัใครได้	 เป็นห่วงใครได้	และดแูล
ใครได้	ต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อน		ควรเป็นห่วงและดูแล
สุขภาพกายและใจให้ดีให้ม่ันคงก่อนท่ีจะไปท�าอะไรให้ใคร		
หลายคนคงเคยได้ยนิประโยคทีว่่า	“ดแูลตวัเองให้ดก่ีอนเถอะ	
ก่อนทีจ่ะมาดแูลคนอืน่”	หรอื	“ตวัเองยงัไม่รกั	ยงัคดิจะมารกั
คนอื่น”		หรือ	“ถ้าดูแลตัวเองไม่ได้	ก็อย่ามาท�าให้คนอื่นเค้า
เดอืดร้อน”		แค่สามประโยคตวัอย่างดงักล่าว	หากเกดิขึน้กบั
ตัวผู้เขียนเอง	บอกได้เลยต้องหยุดนิ่งเกิน	30	วิ	แน่	ๆ		และ
ยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ		ยิ่งละเอียดอ่อนและอ่อนไหวเอา
มาก	ๆ	เลยทีเดียว		
												จากการอบรมในภาคสองนัน้	ผศ.ดร.ณฐัสดุา	ได้
เร่ิมต้นจากความเครยีดเช่นกันค่ะ	แต่เปลีย่นเป็นการตัง้ค�าถามว่า  
“ในขณะนี้เราเครียดเรื่องอะไรกันบ้าง”	ค�าตอบท่ีได้ส่วนมาก
ค่อนข้างใกล้เคยีงกนัคอื	มคีวามกงัวลเรือ่งการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด	19	ที่ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับความวิตกกังวลน้ีไปอีก
นานแค่ไหน	 เพราะได้ส่งผลถึง	คนในครอบครัวท่ีมีผู้สูงอาย	ุ
หรือผู้ป่วยท่ีดูแลอยู่	 	อีกเหตุผลหลักคือไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กับ
สภาวะการท�างานแบบ	work	 from	home		ไปอีกนานแค่
ไหน	เพราะส่งผลให้เกิดความรู้สึกอึดอัด	ไม่คล่องตัว	ท�างาน
หนกักว่าเดมิ	เวลาพกัน้อยลง	ส่งผลให้เกดิอาการต่าง	ๆ	ไม่ว่า
จะเป็นขี้เกียจ	 เหนื่อยหน่าย	 เบื่อ	 	พักผ่อนน้อย		สุขภาพแย่
ลง	มีอาการ	office	syndrome	มากข้ึน		ค่าใช้จ่ายในบ้าน
เพ่ิมขึ้น	 	 (ทั้งเปิดแอร์	ทั้งอินเทอร์เน็ต)	 	อีกเหตุผลคือคิดถึง

เวลาที่เคยมีโอกาสได้ลาพักร้อน	 ได้ใช้เวลาไปเที่ยวกับเพื่อน	
หรือกับครอบครัว	บางคนตอบว่าแค่จะออกไปซื้ออาหาร	ไป
ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ก็กังวลว่าออกไปแล้วจะติดเชื้อกลับมาหรือ
เปล่า		สรุปโดยรวมคือเป็นความเครียดความกังวลไปทุกเรื่อง
ที่อยู ่รอบตัว	 	 จากนั้นค�าถามต่อไปก็คือ	“แล้วตอนนั้นเรา
จดัการกบัความเครยีดอย่างไร”		ค�าตอบกม็หีลากหลาย	เหน็
แล้วทุกคนก็หัวเราะชอบใจ	เช่น	เครียดแล้วต้องกิน		 (เครียด
มากกนิมากกนิตลอดเวลา)		เครยีดแล้วต้องชอปป้ิง	(ออนไลน์)		
บางคนตอบว่า	เครยีดแล้วขีเ้กยีจท�างาน	แอบไปนอน	หรอืไป
ดูซีรีส์ดีกว่า	และก็มีหลายคนที่ตอบว่าเครียดแล้วไม่อยากคุย
กบัใคร	อยากอยูเ่งยีบ	ๆ	คนเดยีว	(อาการนีค่้อนข้างไม่ค่อยดี
เท่าไหร่)	ส่วนผู้เขียนตอบว่า	“ต้องมีสติ”	ทุกคนก็เลยมุ่งมาที่
ค�าตอบของผู้เขียนแล้วถามว่า	“ท�าไมถึงตอบว่าต้องมีสติ”	ผู้
เขยีนกต็อบไปว่า	“วนั	วนั	มเีรือ่งให้เครยีดมากมาย	ไม่ใช่หนึง่
วันเครยีดหน่ึงเรือ่ง	ปัญหาทัง้เรือ่งงาน	เรือ่งครอบครวั	ส่งผล
กระทบให้เครยีดทกุเรื่อง	ถ้าไม่ตัง้สตดิ	ีๆ	กจ็ะไม่รูว้า่	 เราควร
จะหาทางออกที่จะจัดการกับความเครียดที่เข้ามาแต่ละเรื่อง
ได้อย่างไร	“	หลังจากผู้เขียนพูดจบ	อาจารย์ณัฐ	ก็ตอบว่า	
“ถูกต้องค่ะ”	
	 อันที่จริงค�าตอบของแต่ละคน	ไม่ได้หมายความว่า
เป็นค�าตอบท่ีผิด	 เพียงแต่การหาทางออกของแต่ละคนที่ไม่
เหมอืนกนัเท่าน้ันเอง	นอกเสยีจากว่าใครจะเลอืกทางไหนก่อน	
ถ้าเราเลือกมีสติแต่แรก	ทบทวนปัญหา	แล้วรีบหาทางออก		
เราก็จะจัดการกับความเครียดนั้นได้เร็วขึ้น	 	แต่บางคนขอ
เลือกกิน	ชอปปิ้ง	ดูซีรีส์	 	หรืออะไรก็ตามเป็นอันดับแรก	ถ้า
มันเป็นสิ่งที่ท�าให้เราผ่อนคลายได้จริงและกลับมารับมือ	หรือ
หาทางออกให้กบัความเครยีดนัน้	ๆ	ได้	กส็ามารถท�าได้เช่นกนั		
แต่ถ้าบางคนไม่ใช่	ไม่ว่าจะท�าอย่างไรกห็าทางออกให้ตวัเองไม่
เจอ	โดยเฉพาะคนที่เลือกขอหลบไปอยู่เงียบ	ๆ	คนเดียวบ่อย
ขึ้น	 	วิธีนี้ล่ะค่ะจะเร่ิมส่งผลต่อสุขภาพจิตและกลายเป็นการ
ก้าวกระโดดเข้าสูส่ภาวะซมึเศร้าแบบไม่รูต้วั	 	สรุปง่าย	ๆกค็อื		
ความเครียดที่ เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลมาจากตัวกระตุ ้น	
สถานการณ์	สิง่แวดล้อม	กจิกรรม	สิง่เร้าต่าง	ๆ	ทีเ่ข้ามากระทบ	
ก่อให้เกดิการตอบสนอง	การหาทางออกตามลักษณะกายภาพ
และจิตใจแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน	 	 ซ่ึงจะมีผลต่อสุขภาพ
กายและใจตามมา	
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	 แล้วเรามีกลวธิใีนการจดัการกบัความเครยีดเหล่านัน้
ได้อย่างไรบ้าง	 (ตอนนี้คือต้องทบทวนอย่างมีสติแล้วนะคะ) 
ข้อแรก	 	ประเมินความเครียดโดยแยกเป็นเรื่อง	 	 เช่น	 เรื่อง
งานคือเรื่องอะไรบ้าง	หรือเรื่องส่วนตัวคืออะไรบ้าง	แล้วค่อย
มาประเมินทีละเรื่องโดยแบ่งเป็นสามระดับ	ระดับแรก	เป็น
เรือ่งท่ีไม่เกีย่วกบัเรา	(จะเครยีดท�าไม)	ระดบัต่อมา	เครยีดพอ
ประมาณแต่ยังพอรับได้	 พอมีทางออก	 ระดับสุดท้ายคือ	 
ไม่ไหวล่ะ	เครียดมาก	ไปต่อไม่ถูก	
ข้อทีส่อง		พิจารณาวธิใีนการแก้ปัญหา	โดยแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัเช่นกนั	โดยการมองย้อนกลบัไปทีข้่อแรก	ถ้าเป็นปัญหา
ระดับแรก	ซึ่งเราตอบตัวเองได้แล้วว่าเป็นเรื่องท่ีไม่เก่ียวอะไร
กับเราเลย	 เพราะฉะนั้นรีบจบและออกจากปัญหานี้	ปัญหา
ระดบัต่อมา	เป็นปัญหาทีเ่ครยีดพอประมาณ	ให้ถามตวัเองว่า	
เรายังรับมือได้อยู่ใช่มั้ย	ต้องการใครเข้ามาช่วยหรือไม่	ระดับ
สดุท้าย	คอืเครยีดมาก	ไปต่อไม่ไหว	ถอยหลงักส็ะดดุ	เดนิหน้า
ก็ล้ม	 ใครที่อยู่ในระดับอันตรายนี้ต้องรีบยกมือทันทีค่ะ	หาก
เป็นเรือ่งงานต้องรบีคยุปรึกษากบัหวัหน้าโดยตรง	ถ้าเป็นเรือ่ง
ส่วนตัวต้องรีบคุยกับคนในครอบครัว	ห้ามเก็บตัวอยู่คนเดียว
เดด็ขาด	เพราะอย่างทีบ่อกแต่แรกว่า	ในแต่ละวนัปัญหาไม่ได้
เกิดขึ้นเรื่องเดียว	
ข้อท่ีสาม	 	 	 เผชิญหน้ากับปัญหา	 เพื่อรีบหาทางแก้ไข	หา
ทางออกและหาทางจบ	 โดยพิจารณาก่อนว่าปัญหาน้ันเรา
สามารถเผชิญหน้าด้วยตัวเองได้หรือไม่	 	หรือต้องการคน
สนบัสนนุ		สิง่ทีต้่องเพิม่เตมิส�าหรบัข้อสามนี	้คอืการวางแผน
ที่ดี	 ในการล�าดับความส�าคัญของการแก้ปัญหา	ไม่ว่าจะด้วย
ตัวเองหรือต้องการคนสนับสนุน	รวมไปถึงการวางแผนล่วง
หน้าทีจ่ะเตรยีมรบัมอืกบัปัญหาทีอ่าจจะเกดิข้ึนในอนาคต	โดย
เฉพาะปัญหาเรื่องงานที่มักจะหนีไม่พ้นกับเรื่องเดิม	ๆ	ซ�้า	ๆ	
ที่เกิดขึ้น	จนท�าให้เราเข้าสู่สภาวะความเครียดแบบที่กล่าวไว้
ตั้งแต่ตอนต้น
ข้อสุดท้าย	อย่าหนีปัญหาเป็นอันขาด	การออกมาจากปัญหา
ที่เกิดจากการประเมินความเครียดในเร่ืองที่ไม่เกี่ยวกับเรานั้น		
แตกต่างจากความหมายของการหนปัีญหาอย่างเหน็ได้ชดัเจน		
เพราะถ้าเป็นเร่ืองท่ีประเมินแล้วว่าไม่เก่ียวกับเรา	อย่างน้อย
ต้องมกีารพดูคยุถงึบทสรปุกบัผูเ้กีย่วข้องทีเ่ราสามารถชีแ้จงได้
และเกิดการยอมรับว่าปัญหานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ได้
เกดิจากตวัเรา		ในบางคนอาจจะมลีกัษณะทีต้่องการหลกีเลีย่ง
ให้ห่างจากปัญหา	เพราะไม่ต้องการให้มผีลต่อความคดิ	ความ
รู ้สึกหรืออารมณ์ที่จะน�าพาไปสู ่ความขัดแย้ง	 ซึ่งในบาง
สถานการณ์อาจจะท�าได้	 	แต่หากเป็นกรณีของการหลีกหนี
การแก้ไขปัญหาทีก่�าลงัเกดิขึน้	โดยไม่บอกใคร	ไม่ส่งสญัญาณ
ขอความช่วยเหลือ	จนกระท่ังมีคนรู้และต้องเข้ามาจัดการ

ปัญหาให้	 	 ลักษณะเช่นน้ีหากปล่อยให้เกิดขึ้นไปเร่ือย	ๆ		จะ
ส่งผลกระทบต่อหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน	ในที่สุดตัวเราก็จะ
ไม่เป็นทีย่อมรับ		ไม่มใีครอยากร่วมงาน	และความเช่ือมัน่กจ็ะ
หมดไป	
SELF CARE PLAN		มาถึงหวัข้อสุดท้ายในการอบรม		อย่าง
ทีไ่ด้เกริน่ตัง้แต่แรกนะคะ		ลกัษณะความเครยีดของแต่ละคน
นั้นไม่เหมือนกันโดยลักษณะทางกายภาพ	จิตใจ	สิ่งแวดล้อม	
สังคมทีห่ล่อหลอมตวัตนเราขึน้มา		ดงันัน้ยงัมอีกีหนึง่กลวิธใีน
การมองความเครียดให้เป็นเชิงบวก	หมายความว่าให้พวกเรา
เปล่ียนมมุมองทีว่่า	จรงิ	ๆแล้วความเครยีดกเ็ป็นส่ิงทีด่นีะ	มนั
ท�าให้เราเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางความคิดจากที่เคย
ดิง่ลงเลขศนูย์	ให้เปลีย่นขึน้มาเป็นสบิ	เป็นร้อย	บอกตวัเองว่า
ไม่จ�าเป็นจะต้องเครยีดกบัทกุเรือ่ง	ทกุเวลา		เราอาจจะมกีาร
วางแผนตัวเองในรูปแบบใหม่โดยเอาสาเหตุของความเครียด
เป็นหลัก	แล้วหันกลับมาเป็นพลังบวกให้กับตัวเราก็ได้	 	จาก
ตัวอย่างข้างล่างต่อไปนี้	ก็ถือว่าเป็นการหาทางออกที่ดีให้กับ
ตัวเองเมื่อเราพบว ่าเราก�าลังเครียดกับสิ่งเหล ่านั้นอยู ่
ความเครียดทางกาย	ท�าให้ป่วยบ่อย	ทางออกก็คือ	 เริ่มทาน
อาหารที่มีประโยชน์	ความเครียดทางอารมณ์	ท�าให้อยู่ดี	ๆ	 
ก็อยากร ้องไห ้	 ทางออกคือ	 หาคนที่ ไว ้ใจพูดคุยด ้วย
ความเครยีดทางพฤตกิรรม		ท�าให้นอนไม่หลบั			ทางออกคอื
ออกก�าลงักาย	ทานนมอุน่	ๆ	ก่อนนอน	ความเครียดทางสงัคม		
ท�าให้ไม่อยากเจอใคร	ทางออกคอืตัง้เป้าหมายว่าจะโทรฯ	หา
เพือ่นทกุวนัเสาร์หรอือาทติย์	ความเครยีดทางความคดิ		ท�าให้
รูส้กึว่าท�างานไม่ด	ี	ทางออกคอื	พดูคุยปรกึษากบัหวัหน้างาน
	 	เป็นอย่างไรบ้างคะ	วธิกีารดแูลสขุภาพจติทีผู่เ้ขยีน
ต้ังใจสรุปและน�ามาฝากให้ได้อ่านกันในฉบบันี	้หวงัเป็นอย่างยิง่
ว่าพอจะเป็นประโยชน์กบัท่านผู้อ่านทีร่กัทกุท่านไม่มากกน้็อย	
อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครบอกได้เลยว่า	สถานการณ์โควิด	19	
ในวันข้างหน้าจะส่งผลอย่างไร	 ซ่ึงขณะนี้ก็เริ่มมีบริษัทหลาย
แห่งทยอยกันให้พนักงานเริ่มกลับเข้ามาท�างานตามปกติ	แต่
ทกุท่านอย่าได้ประมาทนะคะ	เพราะจ�านวนผู้ป่วยในแต่ละวนั
กย็งัมยีอดไม่ต�า่กว่าห้าพนัคนต่อวนั		ดงันัน้การดแูลป้องกนัตัว
เองและคนในบ้านยงัคงเป็นเรือ่งทีต้่องให้ความส�าคญั	การเข้า
รบัวคัซนีให้ครบ	ใส่หน้ากาก	ล้างมอืบ่อย	ๆ		หลีกเล่ียงสถาน
ที่ชุมชน		ส่วนเรื่องการท�างานก็ขอให้ทุกคนมีสติที่มั่นคง	จะ
แวะเวยีนไปกนิบ้าง	ขีเ้กยีจบ้าง	ดซูรีส์ีบ้าง	กไ็ม่มใีครว่า	แค่ขอ
อย่างเดียวคือเมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลให้เราเกิดความเครียด 
เราต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้าแก้ไขให้ปัญหานั้นจบ	 เพื่อลด
ความเครียดเราลงไปให้ได้
                 พบกันใหม่ปีหน้านะคะ
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	 แอบอ่านต้นฉบับที่	 ”พิมทอง”	 เขียนในเล่มน้ี		

หลวงแม่ท่านชมว่า	พิมทองมีฉันทะ	และมีความอุตสาหะที่

รวบรวมความพยายามของหลวงย่าในการสร้างพระอโุบสถใน

สมัยของท่าน	ต้องบอกว่า	ไม่ง่ายเลย		พลิกไปอ่านนะคะ

	 หลวงแม่ท่านเลยว่าให้	“อักษรศรี”	 เล่าเร่ืองการ

ซ่อมแซมโบสถ์ด้วย	เป็นข้อมลูทีรุ่น่หลงัจะได้มโีอกาสได้ศกึษา

ต่อไป

	 หลวงแม่ท่านเล่าว่า	ตั้งแต่สร้างพระอุโบสถ	 ท่ีมีชื่อ

ว่า	“มหาปชาบดีศรีอุโบสถาคาร”	 เสร็จในคร้ังโน้น	 	ปัญหา

หนึ่งที่แก้ไม่ตก	คือ	หลังคารั่ว

	 เวลามฝีนหนกั	ประมาณปีละครัง้สองครัง้	 	คนทีอ่ยู่

กมี็อาการผวาประสาทกิน		น�า้รัว่บนชัน้โบสถ์	ต้องใช้กระป๋อง

รองน�า้ฝน	ป๋องแป๋ง	ราว	๑๔	ใบ	เป็นเสยีงดนตรทีีไ่ม่ประสาน

กัน	 	ต้องใช้ผ้าเช็ดตัว	ผ้าผวยเก่าๆ	มาไล่ซับน�้าแล้วบิดลงถัง	

เป็นโกลาหล		ครั้งหนึ่งฝนหนักมาก	หลวงแม่ท่านเล่าว่า	เช็ด

น�า้แล้วบดิลงถงั	จนกระทัง่ลมขึน้	คนทีอ่ยู	่๕-๖	คนท�างานกนั

เต็มที่

	 เรียกช่างมาแก้	 	ก็แก้อย่างฉาบฉวย	เสียเงินเปล่า	

ถึงขนาดรื้อกระเบื้องลงหมดแล้วมุงใหม่	ก็ไม่แก้ปัญหาได้จริง

ปัญหาเรื่องหลังคาพระอุโบสถน้ีเรื้อรังมาจนถึงเม่ือหลวงแม่

ท่านอุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้ว	 (พ.ศ.๒๕๔๖)	ท่านจึงเรียกช่าง

ที่ท�าหลังคาโดยตรง	เป็นช่างท่ีหลวงปู่ชุ้น	 (พระธรรมเสนานี)	

ใช้งานอยู่	 	หลวงปู่ชุ้นนั้น	ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

นานถึง	๓๐	ปี	 	 ในสมัยของท่านท่านปราบพระนอกรีดนอก

รอยราบคาบ	หลวงแม่เคารพท่านมาก	พยายามไปกราบทกุๆ	

๒	เดือน	ในช่วงปีท้ายๆ	ก่อนที่ท่านจะละสังขาร	ก่อนโควิด

	 นายช่างแก้ปัญหาแบบเปิดหลังคาออกหมด	ทีละ

ด้าน	พระภิกษุณีและลูกวัตรต้องย้ายต�าแหน่งโต๊ะหมู่ท่ีเป็นที่

ตัง้ของพระประธานทัง้หมดบนโบสถ์	ขณะทีช่่างเปิดหลงัคาฝ่ัง

ตะวันตก	ก็ย้ายพระและโต๊ะหมู่ไปทิศตะวันออก	สลับกันจน

เสรจ็งาน		ช่วงนัน้	แม้อยูใ่นโบสถ์กเ็งยหน้าเหน็ท้องฟ้าใสแจ๋ว	

	 แน่นอนทีสุ่ด	เลอืกท�างานในช่วงหน้าแล้ง		งานแล้ว

เสร็จในงบประมาณ	๕	แสนบาท	นายช่างยังท�าบัวให้ใหม่

ตลอดแนวฝ้าในโบสถ์	 	 ไม้ที่ท�าบัวนี้	 เป็นไม้สักที่หลวงแม่

ตระเวนไปหาซือ้มาจากร้านทีอ่ยูบ่นถนนไปทางวดัหลวงพ่อสด

ที่ราชบุรี

	 ปัญหาทีพ่บคอืปนูซเีมน็ต์ทีต่่อกับแกนบนหลงัคานัน้	

ไม่ได้เชือ่มกนั		ด้วยเหตนุี	้แก้ปัญหาอย่างไรกไ็ม่ตก	เพราะแก้

ไม่ตรงจุด	ช่างมือไม่ถึง		 	 	

	 ในทีสุ่ดเรากแ็ก้ปัญหาเรือ่งฝนรัว่จากหลังคาได้ในยคุ

ของหลวงแม่ธัมมนันทา

	 ปัญหาถัดมาที่หลวงแม่ท่านว่าท่านท�าให้โบสถ์ของ

หลวงย่าเสียความงามไป	คือ	เดิมโบสถ์นั้นทาสีอ่อนหวาน

ตัวอาคารสีเหลืองนวล	ดอกและใบที่เป็นลวดลายอยู่ตรงขอบ

ประตหูน้าต่างเป็นสชีมพแูละใบสเีขยีวอ่อน		งดงามลงตวั	สม

กับเป็นพระอุโบสถของพระภิกษุณี

	 แต่เนื่องจากยังมีฝนสาดเข้ามาทางประตูหน้าต่าง	

หลวงแม่ต้องใส่กันสาด	ตามช่องประตูและหน้าต่าง	และผิด

พลาดไปเลือกสีน�้าตาลแก่	 	 เลยท�าให้โบสถ์ของหลวงย่ามองดู

สีเข้ม	สูญเสียความงามไปไม่น้อย		

	 แม้กระนั้น	สถาปัตยกรรมของอาคารพระอุโบสถนี	้

งดงามลงตวัมากทัง้รปูทรง	สดัส่วน	และรายละเอยีด	มองเห็น

แต่ไกล

	 ส�าหรับภายในน้ัน		 มีการเปล่ียนแปลง	 คือการเอา

เหล็กดัดออก	แต่เหล็กดัดลวดลายดอกบัวอ่อนช้อยงดงาม
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ช่างท�าเหลก็ดดัปัจจบุนันี	้ ไม่มใีครท�าได้เหมือน		หลวงแม่ท่าน

ให้เอาไปใช้เป็นระเบียงท่ีอาคารมุนีกรซ่ึงเชื่อมระหว่างอาคาร

โพธิสัตตาลัยกับวิหารยโสธรา

	 ขณะเดียวกัน	หน้าต่างเดิมที่เป็นบานไม้	ก็เปลี่ยน

เป็นกระจก	เพื่อให้แสงเข้าได้มากขึ้น			

	 เป็นความพยายามท่ีจะพัฒนาพระอุโบสถให้สมยุค

สมสมัย	 	แต่ของเก่าหลายๆอย่างช่างสมัยใหม่ไม่ท�า	และท�า

ไม่ได้แล้ว	บางทไีปเปลีย่นแปลงของเก่ามข้ีอเสยีแบบนี	้หลวงแม่

ท่านเตือนให้ระวังข้อนี้	

	 ขอให้ดบัูนไดทีข่ึน้พระอโุบสถ	ความสงูของแต่ละขัน้	

อาจจะสูงไปนดิ	แต่ดทูีส่นับนัได	สมยันัน้ใช้ทองเหลอืง	ไม่มสีกึ

กร่อน	มีแต่จะแวววาวหากได้รับการขัดถูอย่างดี	 	สันบันไดท่ี

ท�าในปัจจุบันไม่มีอาคารหลังใดในสมัยของหลวงแม่จะท�าได้ดี

เท่าที่ท�าในสมัยของหลวงย่า	 	 เวลาข้ึนบันได	ขอให้ดูในราย

ละเอียด	แล้วจะชื่นชมพระอุโบสถที่สร้างในสมัยหลวงย่าค่ะ

ขอบคุณ	“พิมทอง”	ที่เก็บรายละเอียดการสร้างพระอุโบสถ

ของหลวงย่าค่ะ
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เริ่มต้นที่บ้านโฮมฮัก
	 ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	ผู้เขียนได้เดินทาง

จากวัตรทรงธรรมกัลยาณี	จ.นครปฐม	ไปเยี่ยมเยียนภิกษุณี

อารามในแถบอสีาน	ผูอ่้านลองตามมาดวู่าครัง้นีเ้ราไปท�าอะไร	

ที่ไหน	และเพื่ออะไร

	 โดยเริ่มต้นที่บ้านโฮมฮัก	 จ.ยโสธร	 แล้วไปต่อที่

รตันมณภีกิษุณอีาราม	จ.หนองคาย	ตลอดการเดนิทางเป็นไป

ด้วยความสุขและสนุกกับทุกกิจกรรม	 ท่ีบ้านโฮมฮัก	ท่าน

ภิกษุณีสุธาสินีหรือท่านติ๋วบ้านโฮมฮัก	ได้ก่อตั้งศูนย์การเรียน

รู้ร่มโพธิ์ขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆในบ้านได้เรียนกันที่บ้าน	ผู้เขียนได้

มโีอกาสเข้าไปถ่ายทอดความรูเ้รือ่งการเดนิทางครัง้สดุท้ายของ

พระพทุธเจ้าให้เดก็ๆฟังผ่านแผนทีอ่นิเดยีสมยัพทุธกาล	เป็นที่

น่ายนิดว่ีาเดก็ๆได้ซมึซบัเรือ่งราวของพระพทุธองค์ไว้ในใจแล้ว

ในส่วนนี้	 เมื่อเขาโตขึ้นและอยากจะเรียนรู้	 ก็สามารถท่ีจะ

ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้

	 การให้องค์ความรูท้ีถ่กูต้องกบัเดก็ๆและเยาวชนเป็น
ภารกจิส�าคัญของผูใ้หญ่อย่างเรา	การให้เขามภีาพจ�าจะช่วยให้
มพีฒันาการทีด่พีอทีจ่ะต่อยอดได้	แม้แต่เรือ่งของบ้านเกดิเมอืง
นอน	ก็เป็นอีกเรื่องส�าคัญที่เราได้ปลูกฝังเด็กในภารกิจนั้น	
นอกจากที่ได้เรียนรู ้เร่ืองราวการเดินทางครั้งสุดท้ายของ
พระพุทธเจ้าแล้ว	 เขายังได้เรียนรู้ถึงความส�าคัญในการมี	
“เอกราช”	ของชาติ	ผูเ้ขยีนจงึน�าเขาท�ากจิกรรมในวนันัน้ด้วย
การให้เดก็ๆได้ชมมวิสิกวดีโีอเพลง	“บ้านเกดิเมอืงนอน”	แล้ว
ให้เขาร้องตามแบบฉบับของเขา	สิ่งเหล่านี้ได้ถูกเก็บไว้ในภาพ
จ�าของเด็กๆเรียบร้อยแล้ว	 และผู ้เขียนเชื่อว่า	 การได้มา	
“รดน�้า”	 เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เล็กๆเหล่านี้หยั่งรากลึกขึ้น	ลึกขึ้น	
น่าจะช่วยให้เขาเตบิโตขึน้เป็นต้นไม้ใหญ่เพือ่ประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ของผู้อื่นได้ในที่สุด

จากอีสานใต้สู่อีสานเหนือ
	 จากบ้านโฮมฮัก	ผู้เขียนเดินทางต่อไปยังรัตนมณี

ภิกษุณีอาราม	อ.ศรีเชียงใหม่	จ.หนองคาย	ซึ่งอยู่ห่างกันกว่า	

๓๕๐	กิโลเมตร	ท่านติ๋วให้ความอนุเคราะห์น�ารถและทีมงาน

บ้านโฮมฮกัเดนิทางไปด้วยกนั	ท่านภกิษณุสีปัุญญา	ทีร่ตันมณี

ภิกษุณีอารามได้คุยกับผู้เขียนล่วงหน้าแล้วว่าอยากให้มาช่วย

จดัอบรมเรือ่ง	“จรติ	๖”	ผูเ้ขยีนจงึท�าการบ้านไปล่วงหน้าเพือ่

ใช้เวลาในวนัอบรมอย่างมค่ีาท่ีสุด	ส่วนท่านติว๋กไ็ด้เอือ้เฟ้ือพวก

เราเป็นอย่างมากด้วยการจัดกิจกรรมผ่านการเล่นเกม	และ

การน�าเสนอความรู ้สึกเป็นช่วงๆ	 ในหัวข้อ	 “ความสุขคือ

อะไร??”

	 บรรยากาศในวนันัน้เป็นไปด้วยความครกึครืน้	ความ

สุข	และความปีติ	มีทั้งภิกษุณี	สามเณรี	แม่ชี	อุบาสก	และ

อุบาสิกามาร่วมอบรมถึง	๓๓	ท่าน	ยังไม่รวมถึงท่านที่มาช่วย

จัดเตรียมอาหารอีกเป็นสิบคน	ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มี

ส่วนร่วมด้วยช่วยกันให้การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความ

ส�าเร็จสมดังตั้งใจของทุกฝ่าย
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	 ส�าหรบัเนือ้หาของจรติ	๖	ผูเ้ขยีนขอลงรายละเอยีด

ในฉบับหน้านะคะ	ท่านใดสนใจ	โปรดติดตามอ่านได้

	 ในครั้งนี้ขอเล่าถึงบรรยากาศของงานกันก่อนค่ะ	

นอกจากจะมีภิกษุณี	สามเณรี	และแม่ชีของรัตนมณีฯ	ร่วม

ด้วยแล้ว	ยังมีท่านภิกษุณี	และสิกขมานาจากจังหวัดอุดรธานี

มาร่วมด้วย	รวมทัง้ญาตโิยมทีม่าจากจังหวดัอดุรธานอีีก	๔	ท่าน 

ก็เดินทางมาสมทบและอยู่กับพวกเราจนจบการอบรม	

	 นอกจากนีย้งัมชีาวบ้านในพืน้ที	่มคีรใูนพืน้ที	่และมี

เดก็นกัเรียนมาร่วมอบรมด้วย	ทกุคน	ทกุช่วงวยั	มส่ีวนร่วมใน

กจิกรรมครัง้นีเ้ท่าเทยีมกนั	มคีวามกระตือรอืร้นไปกบัวทิยากร

ทั้งสองท่าน	 ในช่วงที่เปิดเวทีให้แสดงความรู้สึก	บางครั้งก็มี

น�้าตาไหลออกมาทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟัง	ที่อารามแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ที่

เปิดกว้างให้ญาติโยมเข้ามาใช้ประโยชน์	และจึงเป็นเหตุให้

อารามแห่งนี้ได้รับการดูแลจากชาวบ้านเป็นอย่างดี	สะท้อน

ภาพขอ	วดั บ้าน และโรงเรยีน	ได้อย่างชดัเจน	น่าอนโุมทนา

ยิ่งนัก

	 ผู้เขียนตั้งใจว่าถ้ามีโอกาส	จะกลับไปเยี่ยมเยียน

อารามแห่งนีท้กุปี	เพือ่สานต่อให้เมลด็พนัธุท์ีพ่วกเราได้ร่วมกนั	

“รดน�้า”	 ไว้	 เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาเป็นที่พึ่งพิง

ของผูอ้ืน่ต่อไปเช่นเดยีวกนักบัเมลด็พนัธุท์ีบ่่มเพาะไว้แล้วทีบ้่าน

โฮมฮัก

	 การได้บ่มเพาะและฟมูฟัก	“เมลด็พนัธ์ุของแผ่นดนิ” 

คือโอกาสที่ได้ตอบแทนคุณบรรพบุรุษของเราเอง

	 ฉบับหน้า	มาติดตามอ่านเรื่อง	จริต ๖ ศาสตร์ใน

การอ่านใจคน ด้วยกันนะคะ
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	 “ออกพรรษาแล้วค่ะ”		พ่อแม่พีน้่อง	มดด�าจะขอน�าเสนอว่าในช่วงเข้าพรรษาทีผ่่านมา	วตัรของเรามกีจิกรรมอะไรกนั

บ้าง		เมือ่วตัรของเราเป็นศูนย์กลางทางด้านการศกึษาย่อมหนไีม่พ้น	 เรือ่งของการศกึษาเล่าเรยีน	เราอ่านพระไตรปิฎกทกุๆ	ค�า่	

หลงัท�าวตัรเยน็	โดยในช่วงพรรษานีห้ลวงแม่มอบหมายให้หลวงพีธ่มัมปรปิณุณาเป็นผูส้อนในภาคกลางวนัอกีด้วย	เวลาบ่าย	๓	โมง

เป็นเวลาที่เราสังฆะเข้าชั้นเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะในรูปแบบใหม่ๆ	ที่ต่างออกไปจากพรรษาก่อนๆ	ค่ะ	บางครั้งก็จะมี

การน�าสือ่ทีท่างวตัรผลติขึน้	ไม่ว่าจะเป็นรายการ	“สขุทกุศกุร์”	จากช่องยทูบูของดร.กาญจนา	สุทธกิลุ		หรือ	รายการ	“ค�าถาม

โดนใจ”	จากเพจวตัรทรงธรรมฯ	มาเปิดในชัน้เรยีน	ให้พวกเราได้พดูคุยแสดงความคดิเหน็อกีด้วยโดยหลวงแม่ได้ให้เกรด็ความรู้

ต่างๆ	เพิ่มเติม

พวกเราได้เล่าเรียนกันอย่างสนุกสนานบันเทิงธรรมกันตลอดพรรษาค่ะ

 ช่วงนีพ้ษิโควดิยงัเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรา	ภกิษณุสีงฆ์วตัรทรงธรรมกลัยาณขีอเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยเยยีวยา

ผู้ป่วยในคร้ังนี้ด้วยทางวัตรได้ส่งมอบแคปซูลฟ้าทะลายโจร	กว่า	๑๐,๐๐๐	 เม็ด	 ไปยังโรงพยาบาลสนามหลายๆ	แห่ง	 	 เช่น	

รพ.สนามศนูย์กีฬา	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบรุ	ี	รพ.สนามมะการกัษ์	อ.ท่ามะกา	จ.กาญจนบรุ	ีรพ.สนามหลวงพ่อแดง	อ�าเภอโพธาราม	

จังหวัดราชบุรี	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ต.วังน�้าเขียว	อ.ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม		โรงพยาบาลสนามวัดหัวถนน	ดอนพุทรา	

จ.นครปฐม		เป็นต้น
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	 ปัญหาปากท้องยงัคงรบกวนจติใจส�าหรบัผูห้าเช้ากนิค�า่ทีห่ารายได้ไม่พอเลีย้งครอบครวั	ทางวตัรพร้อมให้การช่วยเหลือ			

เริม่ต้นตัง้แต่โควดิระลอกแรกเข้ามา	เราได้แจกทานตัง้แต่วนัท่ี	๒๕	มนีาคม	๒๕๖๓	จนถงึเดอืนพฤศจกิายน	๒๕๖๔	นี	้ 	รวม	๔๒	

ครัง้	 	โดยได้รบัการสนบัสนนุจากคณุวชัิย		โชคสมงาม		ทีบ่รจิาคข้าวสารมาอย่างต่อเนือ่ง		ล่าสุดในวนัที	่๑๘	กนัยายน	๒๕๖๔	

อีกจ�านวน	๖๐๐	กก.	รวม	กว่า	๑๐	ตัน	(หนึ่งหมื่นกิโลกรัม)	แล้ว	นับตั้งแต่วันที่	 	๑๕	เม.ย.	๖๓

	 นอกจากนัน้	ดร.กาญจนา	สทุธกุิล	ได้เพิม่เตมิโครงการเลีย้งสนุขัจรด้วย	เพราะด้วยพษิโควดิ	ท�าให้สถานทีซ่ึง่เป็นแหล่ง

อาหารของสุนัขเหล่านี้	 เช่น	โรงเรียน	ปิดท�าการหลายเดือน	เศษอาหารที่เคยมีก็ไม่มี	 	นานทีจะได้อิ่มท้อง		ในช่วงเวลานี้ทั้งคน

และสัตว์เดือดร้อนทั่วกัน	เรายินดีที่เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อย	ที่ได้ช่วยเหลือทุกชีวิตตามก�าลังค่ะ

	 คณุยายค�าพร	แถมอนิทร์	ได้ร่วมท�าบญุในงานทอดกฐนิสามคัคใีห้กบัวตัรของเรา	โดยได้มอบหมายให้คณุทรพัย์ไพศาล	

รัตนจันทร์	มาเป็นตัวแทน	หลวงแม่ได้มอบหนังสือ	 ธัมมนันทา..เท่านั้น	และพระพุทธบรมไตรโลกนาถให้ในโอกาสนี้ด้วย		 

หลังจากนั้นหลวงแม่ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณค�าพร	ที่สถานปฏิบัติธรรมที่หัวหินด้วย	 เนื่องจากไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อน	

เป็นการไปเยี่ยมเยียนที่น�าความปีติใจมาสู่คุณยายเป็นอย่างมาก		ท่านบอกว่าได้ศึกษาประวัติและติดตามผลงานมาตลอดตั้งแต่

สมัยหลวงย่าและเมื่อครั้งที่หลวงแม่ยังเป็นนักศึกษาเป็นต้นมา
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๓  ต.ค. ๖๓

	 งานถวายกตัญญุตาคณุแด่หลวงแม่ในโอกาสวนัคล้ายวันเกิด	๖	ตุลาคม		๒๕๖๔	แม้กจิกรรมในครั้งนี้เรียบงา่ยกว่าทกุๆ	ป ี

เพราะมาตรการโควิดเข้มข้น	จึงมีการท�ากิจกรรมผ่าน	Facebook	Live	ให้ลูกทิดและลูกศิษย์ได้รับชมอยู่ทางบ้าน	แต่ก็ยังมี

ลกูทดิและลกูศิษย์อีกส่วนหนึง่ท่ียงัมากราบหลวงแม่ในโอกาสพเิศษนีเ้หมอืนเช่นเคยค่ะ	ขอขอบคณุ	ดร.พรประพติร์	เผ่าสวสัดิ์

ที่น�าอาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยงานที่วัตรเพิ่มสีสันในงานนี้ค่ะ

	 ในช่วงพรรษานี้	หลวงแม่สนทนากับภิกษุณีที่อยู่ในอารามต่างๆ	ผ่าน	Zoom	ค่ะ	จากจังหวัดหนองคาย	สงขลา	และ	

นครศรธีรรมราช	ในหัวข้อธรรมต่างๆ	และได้สอนสามเณรทีีไ่ด้บวชในพรรษาด้วย	ในวกิฤตย่ิอมมโีอกาสท�าให้ลูกศิษย์ทีอ่ยูไ่กลได้

รับค�าสอนจากครูบาอาจารย์และหลวงแม่ก็ไม่ต้องเดินทางไกลๆอีกแล้ว	 	 	นอกจากนี้หลวงแม่ยังมีงานกับต่างประเทศแทบทุก

สปัดาห์ค่ะ	เรยีกว่างานเผยแผ่พระศาสนาของหลวงแม่ยิง่กว้างไกลมากขึน้ตลอดทัง้ปีนี	้หลวงแม่ม	ีZoom		และ	Skype	ทัง้หมด		

๕๔	ครั้ง	 	จาก	๑๓	ประเทศ		โดยมีทั้งงานสอน	งานประชุมสัมมนา	และงานสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่อง	
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๒๑ ต.ค. ๖๔

	 วันปวารณาออกพรรษา	ภิกษุณีสงฆ์วัตรทรงธรรมฯ	ปวารณาในภิกษุณีสงฆ์	แล้วไปปวารณากับภิกษุสงฆ์ที่วัดปลักไม้

ลาย		หลวงพ่อ	ดร.พระครสูธุรรมนาถ	เมตตาให้โอวาทในวนัปวารณานี	้ 	 โดยกล่าวถงึความหมายและความงามของการปวารณา

ว่า	เป็นโอกาสทีส่งัฆะจะได้บอกเตอืนซึง่กนัและกนัในฐานะทีเ่ป็นกลัยาณมติร	ถอืเป็นโอกาสทีท่กุฝ่ายได้เปิดเผยและสอบถามซึง่

กันและกัน		ในสิ่งที่ได้ยิน	ได้เห็น	และนึกรังเกียจ	ก่อนจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมที่อื่นๆ	เมื่อออกพรรษาแล้ว

๗ พ.ย. ๖๔

	 สดุท้ายทีง่านกฐินสามคัคปีีนีค่้ะ	ญาตโิยมยงัมากนัอย่างอุน่หนาฝาคัง่	ปีนีป้ระธานในงานกฐนิของเราคอื	ดร.กลุธิดา ล้ิมเจรญิ 

สถานที่จัดงานทอดกฐินคือ	วิหารยโสธราชั้น	๓	เราเว้นระยะห่างทางสังคม	ให้ญาติโยมนั่งห่างกันพอสมควรตามมาตรการโควิด	

และได้รับความอนเุคราะห์จากเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุจงัหวดัมาช่วยในการคดักรองหน้างานถงึ	๕	ท่าน		เรายงัคงมกีจิกรรมสนกุๆ	

เหมือนเช่นเคยคือ	กิจกรรมสอยดาวส�าหรับเด็กๆ		เสื้อยืดเพ้นท์ลายต่างๆ		ซุ้มอาหารมังสวิรัติ	 	 	 	 	 	

	 ขอพระคุ้มครองให้ทุกๆ	ท่านมีสุขภาพกายท่ีดีและมีก�าลังใจที่เข้มแข็ง	 	พร้อมรับมือกับทุกๆ	ความเปลี่ยนแปลง 

ของชีวิต	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ	มดด�าขอลาไปก่อนค่ะ
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