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พระพุทธศาสนาในรัฐอณุราจัลประเทศ
เราไดรับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวา พระพุทธศาสนาไดเสื่อมสลายไปจาก
ประเทศอินเดียเมื่อราวป พ.ศ. ๑๗๐๐ ณ ปจจุบันนี้คงเหลืออยูแตเพียงรองรอยแหงความยิ่งใหญของ
พระพุทธศาสนา เชน ซากวัดวาอารามในรัฐ พิหาร สถูปและวั ดในรัฐ อุตตระประเทศ รัฐมัธยะ
ประเทศ ถ้ําในรัฐมหาราชฏระ และศูนยกลางทางพระพุทธศาสนาในรัฐ ทมิฬนาดู เปนตนในรัฐที่
กลาวมานี้ไมมีแมแตชุมชนที่บงบอกถึงความเปนพุทธเกาแกหลงเหลือ ไวใหเห็นแมแตนอย เราจึง
เขาใจไปวาพระพุทธศาสนาไดเสื่อมสลายไปจากจิตใจของคนอินเดียจนหมดสิ้นแลว
แตความเปนจริงหาไดเปนดั่งที่เขาใจกันโดยทั่วไปไม รัฐอณุราจัลประเทศเปนรัฐหนึ่งใน
บรรดา ๒๘ รัฐของอินเดีย ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีขอบเขตทางทิศเหนือ
ติดตอ กับตอนใต ของจีน ทางทิ ศตะวันออกติดตอกับ บางสวนที่เปนตอนเหนือของพมา ทางทิศ
ตะวันตกติดตอกับภูฏาน และทางทิศใตติดตอกับรัฐอัสสัม เนื่องจากรัฐอณุราจัลเปนรัฐชายแดนจึงมี
ประชากรที่อาศัย อยูสวนใหญมีเชื้อสายที่ไมใชพวกอารยัน แตเปนพวกไต เชน ไตคัมตี่ ไตจั๊กมา
และขฉิ่ น หรื อ สิ ง โปซึ่ ง สื บ เชื้ อ สายมาจากพม า ชนเหล า นี้ มี ค วามเชื่ อ ความเลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม สวนวาศาสนาใดมีศาสนิกมากหรือ
นอย(เทาที่ปรากฏตอสายตา)โดยเฉพาะอยางยิ่งในอําเภอน้ําทราย(Namshai District) และ
อําเภอไดยุน(Diyun District) นั้น สวนใหญจะเปนชาวพุทธ ชาวคริสเตียน และชาวฮินดู ซึ่ง
จะมีจํานวนก่ํากึ่งกัน
โดยเฉพาะอยา งยิ่ง กลุ ม ชนที่เปน ชาวพุทธจะมี
ลักษณะเฉพาะตัว คือ ไมโออวด ไมอางสรรพคุณ ไมยก
ตนขมผูอื่น ตั้งใจทํามาหากิน สนใจในการทําบุญสุนทาน
รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ตน แม ว า ฐานะโดยรวมของเขาค อ นข า งยากจน ถึ ง


โดย พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร อาจารยประจําภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร มจร.
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กระนั้น เขาก็ยังมีความตองการที่จะพัฒนาสถานภาพของตนเองทางดานการศึกษา สถานภาพทาง
สังคม และความเจริญทั้งทางกายภาพและทางจิตใจใหสูงสง และทัดเทียมกับความเจริญของศาสนิก
ในศาสนาอื่น เชน ศาสนาฮินดู และ ศาสนาคริสตใหจงได เพราะฉะนั้น ศูนยกลางเพื่อการพัฒนา
สถานภาพของชาวพุทธก็คือวัด แตวัดที่มีอยูในชุม ชนของเขาก็ยังไมสามารถจัดการศึกษาใหแ ก
ลูกหลานที่เปนชาวพุทธได เพราะขาดบุคลากรที่มีคุณวุฒิ เด็กชาวพุทธจึงตอ งไปเรียนหนัง ใน
สถาบันการศึกษาที่ทางรัฐจัดให หรือไมก็ตองไปเรียนในสถาบันที่องคกรของศาสนาอื่นซึ่งเขามี
ความพรอมทั้งกําลังเงินและกําลังคน เขาจึงสามารถจัดการศึกษาเพื่อประโยชนแกเยาวชนของเขา
และการเผยแผศาสนาของเขาอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงตอการที่เยาวชนชาวพุทธ
และครอบครัวจะถูกกลืนเขาไปสูศาสนาอื่นดวยอํานาจของเงินตรา หรือไมก็ดวยอํานาจของระบบ
การศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด เ อื้ อ อํ า นวยต อ การที่ จ ะได ศึ ก ษาตาม
วิถีทางแหงพุทธจริงๆ
วัดเปนศูนยกลางการพัฒนา
ที่อําเภอน้ําทราย มีวัดอยู ๕ วัด (เทาที่ไดไปเยี่ยม)
วั ด ปริ ยั ติ ศ าสนาพุ ท ธวิ ห าร เป น วั ด ใหญ มี พ ระเณรจํ า
พรรษาอยูมาก มีเจดียศิลปะแบบพมา และมีเขตพัทธสีมา
ไวทําอุปสมบทกรรม ทานเจาอาวาสชื่ออัคคะธัม มะ วัดแหง นี้ไดเปน ศูน ยกลางเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชนชาวพุทธ เพราะทานเจาอาวาสไดรับเด็กชายมาเปนเด็กวัดและใหบวชเปน
สามเณรในภายหลัง ทั้งเด็กและสามเณรจะไดรับการ
ฝ ก ฝนกิ ริ ย ามรรยาทตามแบบวิ ถี พุ ท ธ วั ด แห ง นี้ จึ ง
กลายเปน ศูน ยกลางการฝกอบรมทั้งดา นรางกายและ
จิตใจของชาวพุทธที่สําคัญแหงหนึ่ง ในระหวางที่อยูใน
วัดเด็กและสามเณรเหลานี้ก็สามารถไปเรียนหนังสือใน
โรงเรียนสาธารณะซึ่งตั้งอยูภายนอกวัดเหมือนกับเด็ก
ทั่ว ไป เมื่อ โตขึ้น มี อ ายุค รบพอแกก ารอุป สมบทเป น
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พระภิกษุ ทานเจาอาวาสก็จะทําการอุปสมบทให เมื่อวัดมีพระเณรปฏิบัติกิจของสงฆ ญาติโยมก็เขา
วัดเพื่อบําเพ็ญศีล บําเพ็ญทาน ประกอบพิธีในวันสําคัญทางศาสนา ตลอดจนการแสดงออกทางดาน
การธํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันบงบอกถึงเอกลักษณของเผาพันธุของตน วัดจึงเปนที่เชิดหนา
ชูตาของชาวพุทธไมนอยหนาไปกวาศาสนาอื่น วัดจึงทําใหเขามีความภาคภูมิใจและมีกําลังใจใน
การที่จะปกปองพระศาสนาและรักษาวัฒนธรรมดั่งเดิมของตนไว
วัดเจดียทอง
เปนวัดสรางใหม อยูบนเนินเขาเตี้ยๆ เปนที่ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม มีมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป
ใหญจากประเทศไทย พรอมกุฏิสงฆ และเรือนรับรอง
อาคั น ตุ ก ะ เจ า อาวาสเป น พระไทยใหญ ชื่ อ ท า น
วิมลานันทะซึ่งสามารถพูดภาษาไทยไดคลองแคลว มี
พระสงฆไทย ๕ รูป สามเณรซึ่งเปน เด็กจากหมูบา น
ใกล เคี ย ง ๒๐ รู ป และแม ชี จากประเทศไทยอี ก ๑ คน วัด นี้ อยู ภ ายใต การสนั บ สนุน ของท า น
Chowna Mein รัฐมนตรีดานวัฒนธรรมในรัฐบาลทองถิ่นและพระอาจารยสนอง กตปฺุโญ
แหงวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย วัตถุประสงคในการสรางวัดแหงนีก้ ็เพื่อใหการศึกษา
ทั้งดานปริยัติและปฏิบัติแกชาวพุทธในละแวกนี้
วัดคูจูพุทธวิหาร
เปนวัดของชาวพุทธขฉิ่นหรือสิงโป เชื้อสายพมา
มีพระเณรจําพรรษาอยูที่วัดนี้ทั้งหมด ๘ รูป เปนศูนยกลาง
ทางด า นจิ ต ใจของชาวบ า น เจ า อาวาสชื่ อ รั ต นปญ ญา
เนื่ อ งจากวั ด นี้ เป น วั ด ของชนเชื้ อ สายทางพม า จึ ง มี
พระภิกษุชื่อทิวากรซึ่งมาจากเมืองมัณฑเล ประเทศพมา ผู
มีฝมือในดานชางปนพระพุทธรูป สรางมณฑปและเจดียแบบพมา ดังนั้น พระพุทธรูปปูนปนจะเปน
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องคเล็ก องคใหญที่ประดิษฐานอยูในวัดตางๆ ลวนเปนผลงานของทานทั้งสิ้น วัดแหงนี้ไดทําหนาที่
เปนเพียงศูนยกลางการบําเพ็ญบุญของประชาชนเทานั้น
วัดมหากรุณาพุทธวิหาร
วัดนี้เปนวัดเล็กๆ ตั้งอยูบนเนื้อที่แทบจะเรียกไดวา
อยูทามกลางไรชา มีพระจําพรรษาอยู ๓ รูปเพิ่งสรางเจดีย
เสร็จใหมๆ คาวัสดุกอสรางยังจายไมหมด ดังนั้นในวันที่
คณะของพวกเราไปเยี่ย มนั้น มีประชาชนมาตอนรับเปน
จํานวนมากจึ งถื อโอกาสทอดผา ปา ถวายวัด เสี ยเลย ได
ปจจัยประมาณ ๑๐,๐๐๐กวารูป วัดแหงนี้ก็เปนศูนยกลาง
เพื่อการบําเพ็ญบุญของชาวบานทามกลางไรชาในยานนี้
วัดจองคํา
วัดนี้มีเนื้อที่ก วางขวางแบงเปนเขต ๆ เชน เขตของเจดียเพื่อสันติภาพซึ่ง ตั้งอยูบนเกาะมี
แมน้ําลอมรอบ เขตพุทธาวาสซึ่งประกอบดวยสิ่งกอสราง เชน มณฑปพระพุทธรูปปางไสยาสน ตน
พระศรีมหาโพธิ์ และศาลาใหญ ๑ หลัง แตดูเศราหมองคงเปน เพราะไมคอยไดเปดใชบอยนัก และ
เขตของวิทยาลัย มีพระจําพรรษาอยู ๒ รูปและเปนอาจารย
สอนภาษาบาลีอยูในวิทยาลัยแหงนี้ดวย
นี้แสดงใหเห็นเปนสิ่งบงบอกไดวา หากพระคุณเจา
เอาแตหันหนาเขาหาตําหรับ ตําราวิเคราะหวิจารณเนื้อ หา
ของปริ ยัติ ใ นเชิง ปรั ช ญาโดยส วนเดี ย วไม ส นใจการทํ า
กิจวัตร สวดมนตเจริญจิตภาวนา ตลอดจนการเจริญศรัทธา
ของญาติโยม หนักเขาแมวินยสิกขาบทของตนก็ไมเอื้อเฟอ
แลวอะไรจะเกิดขึ้น? วัดก็จะเปนแตเพียงสิ่งปลูกสรางอันเปนสัญลักษณวานี้คือพุทธศาสนาเทานั้น
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วัดมหาโพธิธัมมวิชัยพุทธวิหาร
วัดนี้ตั้งอยูใกลตัวอําเภอไดยุน มีพระจําพรรษา
อยู ๒ รู ป ซึ่ ง เป น พระมาจากสมาคมมหาโพธิ์ แ บง
กาลอร อันเปนสํานักงานใหญ ซึ่งตั้งอยูในรัฐคารนา
ตะกะ (Karnataka) สมาคมแหงนี้ตั้งขึ้นโดยทาน
พุทธรักขิต เมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๖/พ.ศ.๒๔๙๙ไดมองเห็น
ปญหาดังกลาว จึงไดขยายสาขาเขาไปสูรัฐอณุราจัล
ประเทศตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้ ง ใจที่ จ ะให เ ป น
ศูนยกลางการศึกษาใหแกเยาวชนชาวพุทธที่มีครอบครัวยากจน โดยตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขึ้นกอน โดยใชโรงกระทอมพอเปนที่กั้นแดดและฝน ในชวงเริ่มแรกนี้ไดประสบกับความลําบาก
มากมาย ทานอานันทะผูซึ่งเปนพระที่รับผิดชอบระดับผูบริหารของสมาคมฯ ไดเลาใหขาพเจาฟงวา
“These sheds were made of bamboo and we spent nearly four and half years in
these sheds. We also lost one little girl caused by a snake bit her in one of the
sheds. We were very sorry for that. Mahabodhi has come up in a hard way with
great difficulty. Sometimes there was no food. One mid night the children were
feeling cold and we had to bring plastic sheet
and covered these sheds. We started with 65
girls to stay in that little shed, they all slept
like chicken. But even so this was better than
some of their homes!!! Oh, we have gone
through so many hard days. Nowadays
children have a new school and hostel like
heaven”. อีก ๔ ป ตอมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เขาก็ไดที่

แหงใหมใกลตัวเมืองอําเภอไดยุน เนื้อที่ประมาณ ๕๐
ไร จึงเริ่มสรางวัดขึ้นใหมชื่อวา “วัดมหาโพธิธัมมวิชัยพุทธวิหาร” สราง สถูปมหาโพธิ์เพื่อ
สันติภาพ และบรรจุพระบรมสารีรกธาตุและพระไตรปฎกภาษาฮินดีไวในสถูปแหงนี้ดวย เพื่อให
เปนศูนยรวมทางจิตใจและเครื่องหมายแหงสันติสุข
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บายวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ พระสงฆจากประเทศไทย กัมพูช า พมา และอินเดีย พรอม
ดว ยอุ บ าสก อุ บาสิก าจากประเทศไทย สวิ สเซอร แ ลนด และอิ น เดี ย ได จัด ขบวนแหพ ระบรม
สารีริ กธาตุไ ปตามถนนสายใจกลางเมืองไดยุ น เป น
ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ซึ่งนับวา ชาวพุทธไดแสดงพลัง
แหงสันติใหปรากฏแกสายตาของศาสนิกตางศาสนา
อยางยิ่งใหญ
วัดแหง นี้จะไดก ลายเปน ศูน ยก ลางการรัก ษา
ขนบทํ า เนี ย ม วั ฒ นธรรมและประเพณี เช น การ
ทอดกฐินเปน ตน ซึ่งเปน ประเพณีอัน สืบเนื่องมาจาก
พระบรมพุทธานุญาต เมื่อออกพรรษาแลวทรงอนุญาตใหพระสงฆแสวงหาผามาผลัดเปลี่ยนได และ
การแสวงหาผาสําหรับทําจีวรของพระสงฆในสมัยพุทธกาลนั้นกวาจะไดผาแตละชิ้นก็เปนไปอยาง
ยากลําบาก และกฐินที่ชาวพุทธทั่วโลกรูจักดีนี้ จึงเปนกิจของพระสงฆเทานั้น ในสมัยตอ มาเมื่อ
พระสงฆไดรับพระบรมพุทธานุญาตใหรับผาที่ชาวบานนํามาถวายไดแลว ชาวบานจึงมีโอกาสได
ถวายผาแกพระสงฆในฤดูกาลทําจีวร(หลังออกพรรษา) และการทําจีวรนี้จะตองใหสําเร็จสามารถ
กรานกฐินไดภายในวันเดียว
บุญกฐินที่วัดมหาโพธิ์ธัมมวิชัยพุทธวิหาร
การทํ า บุญ ทอดกฐิ น ครั้ ง นี้เ ปน การทอดจุ ล
กฐินจึงมีการเตรียมการแบบรีบดวนกระทันหันที่สุด
เพื่อใหเสร็จกอนรุงอรุณของวันใหม ดังนั้น ตอนเย็น
ของวั น ที่ ๒๙ ตุล าคม ๒๕๕๓ เมื่ อ ขบวนแหพ ระ
บรมสารี ริ ก ธาตุ ก ลั บ เข า สู วั ด เรี ย บร อ ยแล ว เวลา
ประมาณ ๑๙ นาฬิกาเศษๆ ญาติโยมโดยเฉพาะที่เปน
สุภาพสตรีจะนําเครื่องหูก เชน ฟม กระสวย และดาย
มาจากบาน มารวมพรอมกันที่วิหารเพื่อสมาทานศีลแปดเสร็จแลวทุกคนจึงกรูกันไปที่โรง ที่ซึ่งจัด
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ไวเพื่อเปนโรงทอผา มีหลังคามุงดวยผา เตน ท และทุกดานโดยรอบกั้นดวยสังกะสีแ ผนเดียวเพื่อ
ปองกันไมใหบุคคลผูไมมีกิจเกี่ยวของเขาไปรบกวน(โดยเฉพาะหนุมๆที่ตองการดูสาวๆทอผา)หาก
ตองการดู ขอใหดูหรือใหกํา ลัง ใจอยูภายนอกเทานั้น เมื่อ เขาไปสูภายในโรงทอผาไดแลว ตางก็
เตรียมการ บางคนดอกหลัก บางคนก็จับดาย (สืบหูก) บางคนก็กรอดายของแตละกลุม ซึ่งจะมี
สมาชิกในกลุม กลุมละไมนอยกวา ๔ คน และไมเกิน ๕ คน เมื่อทุกอยางพรอมแลว หูกซึ่งมีความ
ยาวประมาณวาเศษๆ ก็ถูกกางออกแลว และเริ่มการทอผาทัน ที จะใชเวลาในการทอผา มากนอย
เทาใดนั้นไมอาจทราบได เพราะดึกเกินกวาที่จะเฝาสังเกตการเสียแลว
เมื่อบัน ทึกภาพในสวนขั้น ตอนเบื้องตนเปน ที่เรียบรอยแลว แตการทอผาก็ยังดําเนิน การ
ตอไป จึงปรารภกับทา น ผศ.,พม.วรชัย ติสฺ สเทโว รองคณบดีคณะพุทธศาสตร มจร. เพื่อนรวม
เดินทางวา “เราจะตื่นนอนแตเชาแลวมาบันทึกภาพสวน
ที่ยังไมไดบันทึก คงพอดีกับเวลา”
“คับ คับ” อาจารยวรชัยตอบ
แตการปรากฏออกมาวาเราคาดการณผิด เพราะเขาทอ
ผา เสร็จ จนได เ ย็ บเป น จี ว รเรี ย บร อยแล ว นา เสี ย ดาย
ไมไ ดเห็น ขั้น ตอนที่เขาเย็บเปน จีว ร คงเห็น แตชางหูก
นอนสลบไสลอยูที่ระเบียงวิหารเพราะความงวง เต็มไป
หมด แตก็พอเดาออกไดวา ชิ้นผาที่เขาทอนั้นไมไดยาวเหมือนที่เราเคยไดเห็นโยมแมเราทออยูที่บาน
สมัยเรายังเด็ก ผืนผาที่เขาทอแลวนี้ยาว ๑ วา กวาง ๑ ศอกเศษๆ ทําใหเขาใจอยางแจมแจงวา เขาทํา
ตามแบบพุทธประเพณีจริงๆ เพราะในสมัยพุทธกาลพระสงฆเที่ยวไปแสวงหาผาตามกองขยะ ผาหอ
ศพในปาชา ไดผามาเปนชิ้นๆ ไมใชผาเปนไมมวนยาวๆ ที่วัดมหาโพธิ์ธัมมวิชัยพุทธวิหารแหงนี้
โยมเขาทอหูกรวมกันมีจํานวนไมต่ํากวา ๕๐ ถึง ๑๐๐ หูก เพราะฉะนั้น เขาจึงสามารถรวมกันผลิตผา
ภายใน ๖-๗ ชั่วโมง ไดผาตามขนาดที่กลาวแลว ๕๐ ถึง ๑๐๐ชิ้น แต ณ ที่วัดแหงนี้เขาเย็บเปนจีวร
เพื่อถวายพระสําหรับใหทานกรานกฐินเพียงผืนเดียวเทานั้น ดัง คํากลาวถวายผากฐินซึ่งแปลเปน
ภาษาไทยไดวา
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“ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาขอถวายผา
กฐิ น พร อ มกั บ บริ ว ารเหล า นี้ แ ด พ ระสงฆ ขอ
พระสงฆจงโปรดรับผากฐินพรอมกับบริวารเหลานี้
ของขาพเจา ครั้นรับแลวขอจงกรานกฐินดวยผานี้
เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจาสิ้นกาลนาน
เทอญ”
เมื่อถวายผาแกพระทานแลว หนาที่
ของเราผูเปนชาวบานก็หมดเพียงเทานี้ ตอแตนี้ไปจึงเปนกิจของสงฆที่เรียกวาสังฆกรรมซึ่งตองทํา
ในเขตพัทธสีมา เชาของวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙,๐๐ น.ญาติโยมสาธุชนมารวมกันที่วิหาร
เพื่อประกอบพิธีถวายผากฐินที่ชวยกันทอหูกทั้งคืนดวยความอดหลับอดนอน รีบรอน เกรงจะไมทัน
การณ ในที่สุดทุกอยางก็สํา เร็จจนกลายเปน ผืนผา จีวร และไดรวมกันถวายเปน กฐิน ดูทุกคนมี
ใบหนาอันเอิบอิ่มดวยบุญอันเกิดจากน้ําพักน้ําแรงของแตละดนจริงๆ นาอนุโมทนา
จริงๆ แลวตามพระบรมพุทธานุญาตในการรับกฐินนั้นในแตละวัดจะตองมีพระสงฆอยาง
นอยที่สุด ๕ รูปจําพรรษาอยูในวัดนั้นครบ ๓ เดือนบริบูรณจริงๆ หากมี ๔ รูป หรือ ต่ํากวานั้น จะ
ถวายผากฐินไมได ถึงแมจะมีพระเต็มจํานวนองคสงฆ คือ ๔ รูปก็ตาม เพราะกลุมพระสงฆ ๔ รูป
นั้นถูกแลว แตก็ยังไมพอ ตองมีอีก ๑ รูปเพื่อทําหนาที่เปนผูครองกฐิน ดังนั้น หากวัดใดมีพระจํา
พรรษาไมครบ ๕ รูปจึงเปนสิ่งที่ไมสมควรอยางยิ่งที่จะใหมีการทอดกฐิน
ตกเย็น ของวัน เดียวกัน พระสงฆไดมารวมกัน เพื่อทํากฐินกรรมในเขตสีมา ซึ่งไดทําการ
กําหนดเขตมีขนาดเล็กที่สุดเพียงพอสําหรับพระสงฆจํานวน ๒๑ รูปนั่งกระทําสังฆกรรมตามพระ
บรมพุทธานุญาตได ซึ่งไดสวดถอน(ยกเลิก)เขตการ
อยูปราศจากไตรจีวร (ติจีวราวิปปวาสสีมา) และสวด
ถอนเขตแห ง ความพร อ มเพี ย งกั น ของสงฆ ( สมาน
สังวาสสีมา)ไวตั้งแตเย็นวันที่ ๒๙ แลว และตกเย็นของ
วันที่ ๓๐ เมื่อนําเสาตอมอซีเมนตทมี่ ีความยาวประมาณ
๑ เมตรโตขนาด ๒ มือกํารอบพอดีๆ ใชเปนลูกนิมิตลง
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ในหลุม ทุกหลุมๆ ละ ๒ เสาแลวถมดวยดินใหสวนปลายของเสาตอมอพนเหนือพื้นดินขึ้นมาเสร็จ
แลว ทําการทักนิมิ ตและรดดวยน้ํา ซึ่งมีนัยวาเปน การปลูกนิมิต หลังจากนั้นไดมีการสวดสมมติ
สมานสังวาสสีมาและสวดสมมติติจีวราวิปปวาสสีมา ตอจากนั้นพระสงฆจึงทํากฐินกรรมในเขต
สีมาแหงนี้ไดโดยสมบูรณและถูกตอง จึง เปนเสร็จพิธี การทอดจุลกฐินที่ชาวพุทธในรัฐอรุณาจัล
ประเทศ อินเดีย นิยมกระทํากันอยางนาอนุโมทนายิ่ง หากทานตั้งคําถามขึ้นมาวา การทอดจุลกฐิน
ทุกครั้ง จะตองมีการสมมติสีมา? ตอบวา อาจไมตองมีก็ได แตเพราะวัดแหงนี้เปนวัดสรางใหมไม
เคยมีเขตสีมามากอน จึงตองมีการสมมติสีมาเพื่อไวเปนเขตทําสังฆกรรมอื่นๆ ไดอีกดวย
การไปรวมพิธเี ปดวัดมหาโพธิ์ธัมมวิชัยพุทธวิหารตั้งแตวันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง ๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ตามคํานิมนตของสมาคมมหาโพธิ์แบงกาลอรที่เมืองไดยุน(Diyun)รัฐอณุราจัลประเทศ
อินเดียครั้งนี้นับวาไดประโยชนมาก คือ
๑.ไดเห็นและรูจักผูคนที่มีเชื้อสายไตซึ่งพูดคําไทยแทดั้งเดิมอยูในรัฐอรุณาจัลประเทศ และ
เขายังมีศรัทธาตั้งมั่นอยูในพระพุทธศาสนาอยางมั่นคง มีวัดที่มีพระสงฆจําพรรษามากบาง นอยบาง
ตามศักยภาพของแตละวัด วัดจึงเปนศูนยรวมทางจิตใจของชาวบาน แตวัดก็ขาดบุคลากรที่มีความรู
ไดเห็นขบวนแหกองบุญเพื่อไปรวมงานทอดกฐิน ที่วัดใกลบานตามถนนหนทาง อยางเปนตัวตน
ของชาวพุทธเอง ที่หนารถจะมีธงฉัพพรรณรังสีติดไวปลิวไสว
๒.ไดไปใหกําลัง ใจ ไดรับรูถึงการทํางานของพระสงฆช าวอินเดีย ที่ทํางานในนามพุทธ
สมาคมมหาโพธิ์ ซึ่งมีสํานักงานใหญอยูที่เมืองแบงกาลอร(Bangalore)รัฐการนาตะกะ อินเดีย
แมมีบุคลากรเพียงไมกี่รูป ทุกรูปดูแลงานในฐานะผูบริหารสถาบันการศึกษาดวยความรับผิดชอบ
เชน ที่สํานักงานใหญ ในเมื่องแบงกาลอร มีสามเณร
จํานวนเปน ๑๐๐รูป อายุต่ําสุด คือ ๘-๙ ขวบตองออก
จากบานเกิดเมืองนอนไปเรียนหนังสือไมเคยไดกลับ
บานเพื่อเยี่ยมโยมพอ โยมแมจนกวาจะเรียนหนังสือจบ
แลวเทานั้น ที่รัฐมิโซรัมมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา
มีทานกัจจายนะเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งทานรูปนี้เคยมาดู
งานดานวิถีพุทธในประเทศไทย ไดเขารวมฝกอบรม
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พระธรรมทูตสายตางประเทศรวมกับพระธรรม
ทูตฯรุน ที่ ๑๕ และเข า พั กอยู ที่วัด ระฆั งโฆสิต า
ราม กรุงเทพมหานคร ที่เมืองไดยุน สมาคมมหา
โ พ ธิ์ ส ร า ง วั ด แ ล ะ ศู น ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา เปนโรงเรียนวิถีพุทธ
เต็ ม รู ป แบบ รั บ นั ก เรี ยนทั้ ง แบบไป-กลั บ และ
แบบพักประจําในหอพักของโรงเรียนทั้งชายและ
หญิงที่มีภูมิลําเนาอยู หางไกล มีหอพักชาย-หญิง
แยกจากกัน อยา งเปน สั ดส ว น ในหอพั กจะมีห องสวดมนต แ ละปฏิ บัติ กรรมฐาน นอกจากนั้ น
โรงเรียนแหงนี้ยังจัดการศึกษาแบบใหเปลา และใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการเรียนการสอน
โดยมีทานกัสสยปะเปนอาจารยใหญ นอกนี้ยังมีโรงเรียนของสมาคมมหาโพธิ์ที่ลาดัก ที่ไมซอร เปน
ตน
๓.พระเหลานี้ทํางานแบบอุทิศทั้งกายและใจใหแกงานพระศาสนาจริงๆ โดยไมมีเงินเดือน
เปน คาตอบแทน แตทางสมาคมฯจะอํานวยความสะดวกใหเมื่อมี ความตอ งการ ถึงกระนั้น ทาน
เหลานี้ก็ยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมตองมีความวิตกกังวลเรื่องขั้นเงินเดือนแต
ประการใด หวังแตใหเกิดประโยชนสุขแกเหลาเยาวชน และชาวพุทธ ตลอดจนความตั้งมั่นแหง
พระพุทธศาสนาโดยสวนเดียว (สาธุ)
๔.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดทําการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ
รุนแลวรุนเลา ทุกรุนรอยละ ๙๕.๐๕ ลวนแลวแตบายหนามุงตรงไปสูยุโรปและอเมริกา คราวนี้ควร
จะมีพระธรรมทูตใจสิงหที่จะอุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนาไดหรือยัง? วัดมหาโพธิ์ธัมมวิชัยพุทธ
วิหารในรัฐอณุราจัลประเทศกําลังมีงานรอคอยใหทานทําอยู หากพระพุทธศาสนาขาดผูอุทิศตนดุจ
ดังพระโสณะ และ พระอุตตระ หรือทานพระอุบาลีที่ทานเอาชีวิตเขาแลกเพื่องานพระธรรมทูตของ
ทานแลว เราคงไมมีวันนี้
ในอนาคตอันไมไกลนัก สมาคมมหาโพธิ์มีแผนที่จะสรางวิทยาลัย ขึ้นบนเนื้อที่ ๑๐๐ ไรใน
อําเภอน้ําทราย โดยการสนับสนุนของทานรัฐ มนตรีฝายวัฒนธรรมในรัฐบาลทองถิ่น เพื่อรองรับ

๑๑

นักเรียนที่จบจากโรงเรียนในเคลือขายของสมาคมมหาโพธิ์ ใหสามารถเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ที่วิทยาลัยนี้ได และจะเปนการใหการศึกษาอยางครบวงจรที่สุด ซึ่งขณะนี้สมาคมฯไดสงลูกศิษยที่
จบปริญญาตรีแลวไปศึก ษาตอระดับสูงขึ้นในยุโ รป และเอเชีย เชน ในมจร.เปนตน เพื่อใหศิษย
เหลานี้กลับไปทํางานตามแผนที่วางไวในอนาคต
๕.ไดทราบถึงสถานภาพของพระพุทธศาสนาที่มีความเปนปกแผน แตยังไมมั่นคง เพราะ
ชาวพุทธยัง มีความยากจน และวัดไมมีกําลังที่จะจัดการศึกษาเพื่อบริการใหแ กเยาวชนได แตก็มี
พระสงฆภายในวัดเปน ศูน ยรวมจิต ใจอยางมีพลังแก ชาวบานอยู ถึงกระนั้น ก็ยังมีอัน ธพาลจาก
ศาสนาบางศาสนามาขม ขู ผูนํา ชาวบ านที่เป น พุ ทธเพื่อ ใหนํ าลู กบา นไปนั บถือ ศาสนาของมั น
ไมเชนนั้นมันจะมาเอาชีวิตใหหมด แลวมันก็ทําลายรานคาของชาวพุทธใหเห็นเปนตัวอยาง กอนพา
กันลาถอยไป
จึงนับไดวา สมาคมมหาโพธิ์ แบงกาลอรไดม าชุบชีวิตใหแกเยาวชนชาวพุทธใหมีโอกาส
พัฒนาศักยภาพของตนในดานตางๆ โดยไดสรางวัดอันเปนศูนยรวมเพื่อการธํารงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี ของกลุมชนที่มีเชื้อสายไต ใหสามารถยืดอกยกไหลไดทัดเทียมกับศาสนาอื่น อยางสม
ภาคภูมิ มีโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาไดตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษานับวา
เปนการยึดหัวหาดอันเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญตอการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในรัฐอณุราจัล
ประเทศเปนอยางยิ่ง ขอใหกํา ลังใจแกสมาคมมหาโพธิ์ที่กํา ลังทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาอยา ง
แทจริง จงประสบความสําเร็จตามแผนงานที่วางไวจงทุกประการ เทอญฯ
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