รายงานการเข้าร่ วมโครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบตั ิธรรม และจาริ กแสวงบุญ
สังเวชนียสถาน 4 ตาบล ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ปีที่ 2600
วันที่ 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2555

โดย
นางสาวสมฤทัย รุ จิราวโรดม

เตรี ยมตัวก่อนไป
เมื่อได้ทราบข่าวจากทางโรงเรี ยนว่ามีโครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบตั ิธรรม และจาริ กแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4
ตาบล ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู ้ปีที่ 2600 ซึ่งจัดโดย
สถาบันที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในราชการ(สปร.) จึงยืน่ ใบสมัครเพื่อเข้าร่ วมโครงการ และมีการนาส่ ง
เอกสารต่างๆ จนถึงวันปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 3104-3105 ชั้น 1
อาคาร 3 สถาบันที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในราชการ (สปร.) สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี
ซึ่ งมีกาหนดการดังนี้
08.30 – 09.00 น.

- ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.

- วิดีทศั น์แนะนา สปร.

09.10 – 09.40 น.

- กล่าวต้อนรับ/ ชี้แจงกาหนดการและแนะนาทีมงาน
โดย รศ.ดร.อิสระ สุ วรรณบล ที่ปรึ กษาอาวุโส สปร.

09.40 – 09.50 น.

- วิดีทศั น์โครงการอุปสมบทหมู่ฯ ปี 2554

09.50 – 10.50 น.

- ให้คาชี้แนะในการไปบวชและปฏิบตั ิธรรม และมอบผ้าไตรให้กบั ผูท้ ี่บวช
โดย พระเทพญาณกวี วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

10.50 – 11.00 น.

- ผูอ้ านวยการ สปร. (นายปรี ชา วัชราภัย) กล่าวขอบคุณ

11.00 – 11.45 น.

- ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเดินทาง การเตรี ยมตัว
โดย นายสุ จินต์ อ่อนหนู ผจก. ทัว่ ไป บริ ษทั เอ็นซี ฮอลิเดย์ทวั ร์

11.45 – 12.00 น.

- สอบถาม รับกระเป๋ า และเครื่ องบวช ฯลฯ

พร้อมกันนั้นได้ดาเนินการแลกคาบ เตรี ยมใบงาน แบบทดสอบ แลกเวรคณะ เตรี ยมเอกสารสาหรับจัดกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพี
จพอเพียง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอินเดีย เนปาล

ระหว่างทีร่ ่ วมโครงการ
ทางบริ ษทั เอ็นซี ฮอลิเดย์ทวั ร์ นดั พบกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิวนั อังคารที่ 30 ตุลาคม เวลา 9.00 น. เพื่อรับ
ป้ ายติดกระเป๋ า หมวก ผ้าปูรองนัง่ และหนังสื อสวดมนต์ เดินทางโดยการบินไทยจากกรุ งเทพถึงเมืองคยา ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.50 ชัว่ โมง
ออกเดินทางโดยรถโค๊ชปรับอากาศจากสนามบินคยาถึงวัดไทยพุทธคยา แยกย้ายเข้าห้องพัก พักห้องละ 5
คน หลังจากนั้นก็มีพิธีการปลงผมนาค ซ้อมขานนาค บางส่ วนที่จองไว้เพื่อไปปฏิบตั ิธรรมที่ตน้ โพธิ์ ที่เจดียพ์ ุทธ
คยาอออกจากวัดเวลา 20.30 น. (ที่เจดียจ์ ะปิ ดตอน 21.00 น. และเปิ ดเวลา 04.00 น.) ในการไปปฏิบตั ิน้ นั เสี ยงสวด
มนต์ตลอดเกือบทั้งคืนและอากาศเย็นมาก ตอนเช้าพวกเรากลับมาถึงวัดประมาณตี 5 เพื่อสวดมนต์ทาวัตรเช้าตอน
6.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็ จก็มีพิธีบรรพชาจานวน 18 รู ปและบวชเนกขัมมะประมาณ 30 คน ใต้ตน้
โพธิ์ พุทธคยาโดยมีคุณปรี ชา วัชราภัยเป็ นประธาน และพระราชรัตนรังษีเป็ นพระอุปัชฌา หลังจากนั้นก็กลับมา
ฉันเพลและรับประทานอาหารกลางวันที่วดั ทาพิธีอุปสมบถในโบส์ถวัดไทยพุทธคยาจนถึงเย็น เวลา 20.00 น.
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกไปปฏิบติธรรมที่ตน้ โพธิ์ ส่ วนกลุ่มที่สองไปซื้ อของ
พุทธคยา คือ คาเรี ยกกลุ่มพุทธสถานสาคัญใน อาเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่ งเป็ นพุทธ
สถานที่มีความสาคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ตรัสรู ้ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นสังเวชนียสถาน ที่มีความสาคัญที่สุดของชาวพุทธทัว่ โลก ปั จจุบนั
บริ เวณพุทธศาสนสถาน อันเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า วัดมหาโพธิ อยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการร่ วม พุทธ-ฮินดู
สาหรับชาวพุทธ พุทธคยา นับเป็ นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สาคัญที่สุด ของนักแสวงบุญชาว
พุทธทัว่ โลก ที่ตอ้ งการมาสักการะสังเวชนียสถานสาคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ. 2545 วัด
มหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรั
ตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง
วัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก พุทธคยาในปั จจุบนั เป็ นพื้นที่อยูต่ ่ากว่าพื้นปกติ เหมือนหลุมขนาดใหญ่
เนื่องจากผ่านระยะเวลากว่าสองพันปี ดินและตะกอนจากแม่น้ า ได้ทบั ถมจนพื้นที่ ในบริ เวณนี้สูงขึ้นกว่าในสมัย
พุทธกาลหลายเมตร ทาให้ในปั จจุบนั ผูไ้ ปนมัสการสังเวชนียสถานแห่งนี้ ต้องเดินลงบันได กว่าหลายสิ บขั้น เพื่อถึง
ระดับพื้นดินเดิมที่เป็ นฐานที่ตัต้ งั พุทธสถานโบราณ ปั จจุบนั พุทธคยา ได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุที่สาคัญ ๆ ที่
ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือ พระมหาโพธิ เจดีย ์ อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู ้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลกั ษณะ

เป็ นเจดีย ์ 4 เหลี่ยม สู ง 170 ฟุต วัดโดยรอบฐานได้ 121.29 เมตร ภายในประดิษฐาน พระพุทธเมตตา
ทธเมตตา พระพุทธรู ปที่
รอดจากการถูกทาลาย จากพระเจ้าศศางกา พระพุทธรู ปองค์น้ ี เป็ นพระพุทธรู ป ปางมารวิชยั แบบศิลปะปาละ เป็ นที่
เคารพศรัทธาของชาวพุทธทัว่ โลก พระแท่นวัชรอาสน์ แปลว่าพระแท่นมหาบุรุษใจเพชร สร้างด้วยวัสดุหินทราย
เป็ นรู ปหัวเพชรสี่ เหลี่ยม กว้าง 4.10 นิ้ว 7.6 นิ้ว หนา 5 นิ้วครึ่ ง ประดิษฐานอยูภ่ ายใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิ์ เป็ นพระ
แท่นจาลองขึ้นทับพระแท่นเดิมเพื่อเป็ นหลักฐานยืนยังว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้ ณ จุดนี้ ปั จจุบนั
ประชาชนและรัฐบาล ประเทศศรี ลงั กาได้อุทิศสร้างกาแพงแก้ว ทาด้วยทองคาแท้ ประดิษฐานรอบต้นพระศรี มหา
โพธิ์ และพระแท่นวัชรอาสน์ และนอกจากนี้ บริ เวณพุทธคยา และโดยรอบยังมีสถานที่สาคัญมากมาย เช่น กลุ่ม
พระเจดียเ์ สวยวิมุตติสุข สระมุจลินทร์ บ้านนางสุ ชาดา ถ้ าดงคสิ ริ (สถานที่เจ้าชายสิ ทธัตถะบาเพ็ญทุกกรกิริยา) วัด
พุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยพุทธคยา

กุสินารา : สถานทีป่ รินิพพาน
กุสินารา เป็ นที่ต้ งั ของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็ น
เมืองเอกหนึ่ง ในสองของแคว้นมัลละ อยูต่ รงข้ามฝั่งแม่น้ าคู่กบั เมืองปา
วา เป็ นที่ต้ งั ของ สาลวโนทยาน หรื อป่ าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับ
ขันธปริ นิพพาน และเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
กุสินารา จัดเป็ นพุทธสังเวชนี ยสถานที่สาคัญแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็ นสถานที่เสด็จดับ
ขันธปริ นิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสั
มมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยูท่ ี่ตาบลมถากัวร์ อาเภอกุสินคร หรื อกาเซี ย หรื อกาสยา
ในเขตจังหวัดเดวเย หรื อ เทวริ ยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สาลวโนทาย สถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพาน มี
ชื่อเรี ยกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ ซึ่ งแปลว่า ตาบลเจ้าชายสิ้ นชีพ ปรากฏตามคัมภีร์รว์ า่ เมืองนี้ เคยเป็ นที่
ปริ นิพพาน ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ เป็ นที่เกิดบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์หลายครั้ง เคยเป็ นราชธานี
นามว่ากุสาวดี ของพระเจ้ามหาสุ ทสั สนจักรพรรดิ์ ปั จจุบนั กุสินาราได้รับการบูรณะ และมีปูชนียวัตถุสาคัญ ๆ ที่
ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือ "สถูปปริ
ปปรินิพพาน" เป็ นสถูปแบบทรงโอคว่า ที่เป็ นทรงพระราชนิยมในสมัยพระเจ้า

อโศกมหาราช สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บนสถูปมียอมมน มีฉตั รสามชั้น "มหาปริ นิพพานวิหาร" ตั้งอยู่
ด้านหน้าในฐานเดียวกันกับสถูปปริ นิพพาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปปางเสด็จดับขันธปริ นิพพาน (คือ
พระพุทธรู ปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวา) ศิลปะมถุรา มีอายุกว่า 1,500 ปี ในจารึ กระบุผสู้ ร้างคือ หริ พละสวามี
โดยนายช่างชื่อ ทินะ ชาวเมืองมถุรา ในปั จจุบนั พระพุทธรู ปองค์น้ ีถือได้วา่ เป็ นจุดหมายสาคัญ ที่ชาวพุทธจะมา
สักการะ เพราะเป็ นพระพุทธรู ป ที่มีพุทธลักษณะอันพิเศษ คือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงให้เห็นว่าพระ
พุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปริ นิพพาน จากไปอย่างผูห้ มดกังวลในโลกทั้งปวง "มกุฏพันธนเจดีย"์ อยูห่ ่างจาก
ปริ นิพพานสถูปไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร ชาวท้องถิ่นเรี ยก รัมภาร์ สถูป เป็ นสถานที่ถวายพระเพลิง
พระพุทธสรี ระ มีสภาพเป็ นเนิ นดิ
นดินก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ปั จจุบนั รัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดี
ปั จจุบนั ชาวพุทธทัว่ โลก ได้มาก่อสร้างวัดไว้มากมาย โดยมีวดั ของไทยด้วย ชื่ อ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ปั จจุบนั
ชาวไทยที่มาสักการะ ณ กุสินารา นิยมมาพักที่นี่ ในส่ วนพุทธสถานโบราณลุมพินีน้ นั ปัจจุบนั ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมเป็ นอย่างดีจากรัฐบาลอินเดีย โดยรอบมีสภาพเป็ นสวนป่ าสาละร่ มรื่ นเหมือนครั้งพุทธกาล ชวนให้เจริ ญ
ศรัทธาแก่ผมู ้ าสักการะตลอดมาจนปั จจุบนั
ลุมพินีวนั : สถานทีป่ ระสู ติ
เป็ นพุทธสังเวชนียสถานที่สาคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็ นสถานที่ประสู ติของเจ้าชายสิ ทธัต
ถะ ผูซ้ ่ ึ งต่อมาตรัสรู ้เป็ นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยูท่ ี่อาเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็ นพุทธ
สังเวชนียสถาน 4 ตาบลเพียงแห่งเดียวที่อยูน่ อกประเทศอินเดีย ลุมพินีวนั เดิมเป็ นสวนป่ าสาธารณะ หรื อวโนทยาน
ที่ร่มรื่ น เหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวนั ตั้งอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างเมือง กบิลพัสดุก์ บั เมืองเทวทหะ ใน
แคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ าโรหิ ณี หลังจากพระพุทธเจ้าปริ นิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหิ น
ขนาดใหญ่ มาปั กไว้ตรงบริ เวณที่ประสู ติ เรี ยกว่า เสาอโศก ที่จารึ กข้อความเป็ นอักษรพราหมีวา่ พระพุทธเจ้ า
ประสู ติทตี่ รงนี้

ปั จจุบนั ลุมพินีวนั อยูใ่ นเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทาง
เหนื อเมืองโคราฆปุระ ห่างจากสิ ทธารถนคร (หรื อ นครเทวทหะ) ทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรื อ นคร
กบิลพัสดุ)์ ทางทิศตะวันออก 22 กิโลเมตร ซึ่ งถูกต้องตามตารา
พระพุทธศาสนาที่กล่าวว่า ลุมพินีวนั สถานที่ประสู ติ ตั้งอยูร่ ะหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองเทวทหะ ปั จจุบนั
ลุมพินีวนั มีเนื้ อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ทางการเรี ยกสถานที่น้ ีวา่ รุ มมินเด มี
สภาพเป็ นชนบท มีผอู ้ าศัยอยูไ่ ม่มาก มีสิ่งปลูกสร้างเป็ นพุทธสถานเพียง
เล็กน้อย แต่มีวดั พุทธอยูใ่ นบริ เวณนี้หลายวัด รวมทั้งวัดไทยลุมพินี
ปัจจุบนั ลุมพินีวนั ได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสาคัญที่ชาวพุทธนิยมไป
สักการะ คือ "เสาหินพระเจ้ าอโศกมหาราช" ที่ระบุวา่ สถานที่น้ ี เป็ นสถานที่ประสู ติของเจ้าชายสิ ทธัตถะ นอกจากนี้
ยังมี "วิหารมายาเทวี" ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรู ปพระนางสิ ริมหามายาประสู ติพระราชโอรส โดย
เป็ นวิหารเก่า มีอายุร่วมสมัยกับเสาหิ นพระเจ้าอโศก ปั จจุบนั ทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทบั วิหารมายาเทวี
หลังเก่า และได้ขดุ ค้นพบศิลาจารึ กรู ปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่า เป็ นจารึ กรอยเท้า ก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิ ทธัต
ถะ ที่ทรงดาเนินได้เจ็ดก้าวในวันประสู ติ ในปี พ.ศ. 2540 ลุมพินีวนั ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ภายใต้
ชื่อ "ลุมพินี สถานทีป่ ระสู ติของพระพุทธเจ้ า"

สารนาถ : สถานทีแ่ สดงปฐมเทศนา

สารนาถ จัดเป็ นพุทธสังเวชนี ยสถานแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ 9 กิโลเมตรเศษ ทางเหนือของเมืองพาราณสี (เมืองศูนย์กลาง
ทางศาสนาของศาสนาฮินดู) ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบนั หรื อ แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัย
พุทธกาล) สารนาถในสมัยพุทธกาลเรี ยกกันว่าป่ าอิสิปตนมฤคทาย แปลว่า ป่ าอันยกให้แก่หมู่กวางและเป็ นที่
ชุมนุมฤๅษี เป็ นสถานที่สงบ และเป็ นที่ชุมนุมของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบาเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึง
พรหมัน (ตามความเชื่อ ในคัมภีร์อุปนิษทั ของพรามหณ์) ทาให้เหล่าปั จจวัคคียที์ท่ปลี
ีปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิ ทธัตถะ
(เพราะพระองค์หนั มาเสวยอาหาร และถูกปั จจวัคคียด์ ูถูกว่าไม่มีทางตรัสรู ้) มาบาเพ็ญตบะที่นี่
สถานที่ทีท่พระพุ
ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเกิดในบริ เวณที่ต้ งั ของกลุ่มพุทธสถานสารนาถภายในอาณาบริ เวณของ
ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน 9 กิโลเมตรเศษ ทางเหนื อของเมืองพาราณสี (เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู)
รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบนั (หรื อ แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล) สารนาถ จัดเป็ นพุทธ
สังเวชนี
งเวชนียสถานแห่งที่ 3 เหตุที่ได้ชื่อว่าสารนาถ เนื่องมาจากสถานที่แห่งนี้ เป็ นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่ มต้น
ประกาศพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นที่พ่ งึ แก่มหาชนทั้งหลาย (บ้างก็วา่ มาจากศัพท์วา่ สารงฺ ค+นารถ = ที่อยูข่ องสัตว์
จาพวกกวาง) ภายในอาณาบริ เวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็ นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสาคัญที่สุด
เนื่องจากสันนิษฐานว่า บริ เวณที่ต้ งั ของธรรมเมกขสถูป เป็ นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ประกาศ
พระสัจจธรรมเป็ นครั้งแรกที่นี่

สารนาถ : หลังพุทธปรินิพพาน
ประมาณ 300 กว่าปี ต่อมาหลังพุทธกาล ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
กลุ่มสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา และพระธรรม
เทศนาอื่น ๆ แก่เบญจวัคคีย ์ และหมู่คนั ธกุฎีของพระพุทธเจ้า ในบริ เวณ
ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน ได้รับการบู
บการบูรณะ และก่อสร้างศาสนสถาน
เพิ่มเติมครั้งใหญ่ เพื่อถวายเป็ นอนุสรณี ยสถานแก่พระพุทธเจ้า และกลุ่มพุทธสถานเหล่านี้ ได้เจริ ญรุ่ งเรื องถึงขีดสุ ด
ในสมัยราชวงศ์คุปตะ ซึ่ งได้จาริ กมาราว พ.ศ. 1300 ได้บนั ทึกไว้วา่ "มีพระอยูป่ ระจา 1,500 รู ป มีพระสถูปสู ง
ประมาณ 100 เมตร มีเสาศิลาจารึ กรู ปหัวสิ งห์ และสิ่ งอัศจรรย์มากมาย ฯลฯ") และได้ถูกทิ้งร้างไปเมื่อกษัตริ ยโ์ มกุล
เข้าปกครองอินเดีย จนท่านอนาคาริ ก ธรรมปาละ ชาวศรี ลงั กา ได้มาบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง และได้รับการบูรณะจาก
รัฐบาลอินเดียเรื่ อยมา ทาให้สารนาถกลายเป็ นจุดหมายปลายทาง ในการแสวงบุญที่สาคัญแห่งหนึ่ง ของชาวพุทธ
ทัว่ โลกมาจนถึงปั จจุบนั

สิ่ งทีไ่ ด้ รับ
1. ได้รับความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติตลอดจนการเผยแผ่พุทธศาสนา วิถีชีวิต ความเชื่ อของคน
อินเดีย
2. ได้เห็นสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน เช่น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตระหนักถึงความรุ่ งเรื องที่ไม่
ยัง่ ยืนเสมือนครั้งหนึ่งที่พุทธศาสนาเคยเจริ ญถึงขีดสุ ด แต่ในวันนี้กลับตกต่าลงมาก
3. ได้ฝึกวางแผนจัดการงาน

