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รุงอรุณแหงพระธรรมทูตไทย
โดย

พระครูโฆสิตพุทธศาสตร
รก.ผอ. กองวิเทศสัมพันธ มจร.

ในอิน เดี ย มีคํ าสอนอั นเกา แกซึ่ งถู กบันทึ กไวใ นคั มภี รพ ระเวทที่ สอนกั นอยูใ น
เวลานั้น มีขนบธรรมเนียมตา งๆและพิธีบูชาเทพเจา ที่ผูคนในสมัยนั้นคิดวาเปนผูบัญ ชา
ธรรมชาติใหเปนไปตางๆ การที่พวกอารยันเขามาอยูในอิน เดียก็ไดทําใหเกิดปญหาทาง
เชื้อชาติขึ้น โดยฝายอารยันซึ่งถือวาตนเปนฝายชนะจึงตั้งตนเปนผูปกครอง และในเวลา
นั้นไดมีความเชื่ออยูแลววาคนเราหลังจากตายแลวอาจมีอยูในรูปเคาอยางใดอยางหนึ่งได
ในคัมภีรพราหมณะ ซึ่งเปนคัมภีรตอนทายของคัมภีรพระเวท ไดยกยองพวกพราหมณ
ใหเปนผูถื อเอกสิทธิ์ใ นการประกอบพิธี กรรมทางศาสนาและรับผลประโยชนจ ากการ
บุญที่ประชาชนนํามามอบให ไดสถาปนาตนเองขึ้นเปนชนชั้นนักบวช
การเขา มาสูอิน เดียของพวกอารยัน ทําใหพวกดราวิเดียนตอ งกลายเปนผูพายแพ
และถูกปกครอง และทําใหพวกอารยันมีฐานะความเปนอยูสูงกวาพวกดราวิเดียนมาก อีก
ทั้งในขณะนั้น นาจะมีชนชาติชาวปาเถื่อนอยูอีกเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ
ต อ กั น ระหว า งชนเหล า นี้ ไ ด ก ลายเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ชนชั้ น วรรณะ ผู พิ ชิ ต จึ ง กลายเป น
ผูปกครอง ไดร วมกัน สถาปนาตนเองเปน วรรณะกษั ตริ ย พวกชนที่ ทําอาชีพกสิ กรรม
หัตถกรรม และการคาจัดเปนวรรณะแพศย พวกนักบวช นักคิ ด ผูยึด ถือและดําเนิ นการ
เกี่ยวกับอุดมการณของชาติจัดเปนวรรณะพราหมณ สวนพวกที่ไมมีอาชีพอยางเปนหลัก
แหลง ไมมีสมบัติอะไรเปนตนทุนสําหรับเลี้ยงชีพ นอกจากแรงกาย จัดเปนวรรณะศูทร
คือพวกที่พายแพตอพวกอารยันนั่นเอง
อยา งไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ําต่ําสูงทางสังคมนี้ไดปรากฏรุนแรงอยูระหวางชน
สองจําพวก คือ จํ าพวกที่มีเงิน ไดก ลายเปนกลุมชนผู ได เปรียบ และ จํ าพวกที่ไ มมี เงิ น
เปนพวกวรรณะต่ํากลายเปนชนชั้นสกปรก ที่พวกวรรณะสูงแตะตองไมได


บทความนี้แตเดิมเปนบทสารคดีชื่อ “รุงอรุณแหงพระธรรมทูตไทย” ซึ่งเจาของบทความนี้เปนผูเขียนขึ้นเพื่อทําเปนบทสาร
คดีพระธรรมทูตไทย ใหเปนอนุสรณการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๙

๒

จากสภาพสัง คมที่ มีชอ งว างระหว างชนชั้ น ประกอบกั บความลํ าบากแรน แคน
ของชนชั้นต่ํ าในสัง คม ทําให ประชาชนส วนใหญ แสวงหาคําตอบของปญ หาพื้นฐาน
สําคัญของชีวิตมนุษย เกี่ยวกับการเกิด การตาย และชีวิตหลังจากตายแลว ตลอดถึงปญหา
ที่เกี่ยวกับความสุข ความทุกขที่ประสบอยูในชีวิตประจําวัน
การอุบัติขึ้นแหงพระพุทธศาสนา
สังคมอินเดียซึ่งอยูภายใตการปกครองของชนชาติอารยันกําลังประสบกับปญหา
ทางจิตวิญญาณเปนอยางมาก จึงมีปญญาชนออกแสวงความหลุดพนเพื่อหาคําตอบใหแก
ประชาชน
เจาชายสิทธัต ถะเปนหนึ่ง ในบรรดาเหล าป ญญาชนเหล านั้ น ทรงตัดสิ นพระทัย
เสด็จ ออกบรรพชาดว ยเหตุ ผลว าคงจั กไดพ บคํ าตอบของปญ หาที่ค นส วนใหญมี ความ
สนใจใครรู ขณะที่พระองคมีชนมายุได ๒๙ พรรษา และเสด็จไปทรงศึกษาอยูในสํานัก
ของทานอาฬารดาบสและอุท กดาบสจนไดฌ านสมาบัติ ๘ อัน เป นความรูชั้ นสู งสุ ดที่
อาจารยมีอยูในขณะนั้น เมื่อทรงพิจารณาในสิ่งที่พระองคไดรับจากอาจารยทั้งสองโดยถี่
ถว นแลว เห็ นว า ไม ใช ทางที่จ ะตรัส รูไ ด จึ งลาอาจารยเ พื่ อออกแสวงหาแนวทางด ว ย
สติปญญาของพระองคเองตอไป
ครั้งแรกทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาดวยวิธีการตางๆ มีการทรมานรางกายเปนตน ดวย
ความเชื่อวานาจะเปนหนทางที่จะนําไปสูค วามหลุดพนจนพระวรกายซูบผอม แตก็ทรง
ไดพิจารณาดวยพระปญญาอีกวาไมใชวิถี ทางที่จะตรัสรูได แตประการใด เพราะกายกับ
จิตไมอาจแยกการปฏิบัติออกจากกันได ตราบใดที่กายยังขาดความสมบูรณ จิตยอมอยูใน
ภาวะขาดความพรอ มในการพิ จารณาธรรมดว ยปญ ญา จึงล มเลิ กแนวทางที่มี ลักษณะ
สุดโตงนั้นเสีย
การเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาในครั้งนั้นทําใหปญจวัคคียที่คอยปรนนิบัติรับใชอยูไม
เขาใจเหตุผลดังกลาว จึงไดละทิ้งพระองคไปสูปาอิสิปตนมฤคทายวัน
เจา ชายสิทธัตถะทรงเชื่อ มั่นในพระองควา การบําเพ็ญเพียรทางจิตตามแนวทาง
มัช ฌิมาปฏิ ปทานา จะเปน วิธีก ารที่ดี ที่สุด ในการแสวงหาความหลุ ดพน ทรงหันมาใช
วิธีการปฏิบัติทางจิตในบรรยากาศที่สงบปราศจากสิ่ งรบกวนใดๆ ณ ภายใตตนศรีมหา
โพธิ์ในยามราตรีแหงวันเพ็ญเดือน ๖ บนริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม

๓

เมื่อ ๔๕ ปกอ นพุทธศักราช ทําใหพระองคทรงตรั สรูความจริงอัน ประเสริ ฐซึ่ งเรียกว า
อริ ยสั จจ ๔ ดวยอํา นาจของจิ ตที่ อยู ในสภาวะสงบนิ่ ง ไดเ กิด ความรู แจงอยา งสมบูร ณ
กลายเปนพระบรมศาสดาเอกในโลก ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูกับ ธรรมะที่พระองคทรง
บรรลุ แลว ณ ตํา บลอุรุ เวลาเสนานิค มเปน เวลา ๗ สัป ดาห ในสัป ดาหที่ ๘ ประทับ นั่ง
Manilkara
ภายใต ต น ราชายตนะ(ต น ไม เ กต มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร ว า
hexendra Dubard อยูทางทิศใตของตนพระศรีมหาโพธิ์) ทรงพิจารณาเห็นว า
ธรรมะที่พระองค ตรัสรูนั้นมีสภาพละเอียดออนลุมลึก ยากที่บุคคลผูหมกมุ นอยูในกาม
คุณจะรูตามได ทรงทอพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนผูอื่น
แตดวยพระมหากรุณาในหมูสัตว ที่ทรงสั่งสมมาเปนเวลาชานาน พระพุทธองค
ทรงพิจารณาดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุแลว ทรงใครครวญวา “เราจะแสดงธรรมแกใคร
หนอเปนครั้งแรก” และทรงประจักษแจงดวยพระปญญาวา บุคคลที่มีอินทรียแ กกลา มี
กิเ ลสเบาบางก็มี อ ยู บุค คลผู มี อิ น ทรี ย ป านกลางก็ มี อ ยู บุค คลผู มี อิ น ทรี ย อ อ นแต เ มื่ อ
แนะนํา พร่ํ าสอนไปพอรูตามไดก็มีอยู คนที่เปนปทปรมะแนะนํ าไมไดก็ มีอ ยู ทรงหวัง
ประโยชนแกบุคคล ๓ จําพวกแรก จึงตกลงพระทัยจะแสดงธรรมโปรดสัตวผูเปนเวไนย
ชนทั้งหลาย ทรงดําริถึงผูที่สมควรรับพระธรรมเทศนา ทรงปรารภถึง อาฬารดาบสและ
อุทกดาบสผูซึ่งเคยเปนพระอาจารยวา มีอิน ทรียแกก ลา มีกิเลสเบาบาง หากไดฟงธรรม
ของพระองคจะบรรลุธรรมสิ้นกิเลสไดโดยงาย แตทรงทราบวา ทั้ง ๒ไดถึงแกมรณะไป
เสียแลว ทรงหวนระลึกถึงอุปการะของปญจวัคคียซึ่งเคยมีตอพระองค ที่ไดหลีกไปอยู ณ
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณาสี จึงเสด็จไปสูที่อยูของปญจวัคคีย ทรงแสดง
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเปนพระธรรมเทศนากัณฑแรก ทําใหทานอัญญาโกณฑัญญะได
ดวงตาเห็นธรรม ตอมาไดทําใหปญจวัค คียบรรลุเปน พระอรหั นตค รบทั้ง ๕ รูปนับวา มี
พระอรหันตบังเกิดขึ้นในโลกแลว ๖ องค
ในพรรษาแรกนี้พระพุทธองคประทรงประทับอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวง
เมืองพาราณาสี ณ ที่แหงนี้ไดทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรใหบรรลุเปนพระโสดาบัน
และทรงใหบรรลุเปนพระอรหันต จึงไดประทานอุปสมบทแกยสกุลบุตรตลอดจนสหาย
ของยสะอีก ๕๕ คนจนใหไดบรรลุเปนพระอรหันตแลว
งานเผยแผพระพุทธศาสนาครั้งแรก

๔

เปนอันวาพระอรหันตไดอุบัติขึ้นในโลกจํานวน ๖๑ องค พระพุทธองคเองก็ทรง
อยูจํา พรรษาแรก ณ ที่ปา อิสิปตนมฤคทายวันนั้ นเอง ครั้น ออกพรรษาแลว ทรงสง พระ
สาวก ๖๐ รูปไปประกาศพระศาสนาในทิศตางๆดวยพระพุทธดํ ารั สวา “ภิ กษุทั้ง หลาย
บัดนี้ เราและเธอทั้งหลายพนจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษย เธอ
ทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขแกมหาชน เพื่อความอนุเคราะหแก
โลก เพื่ อประโยชน เกื้ อกู ลแกเ ทวดาและมนุษ ยทั้ง หลาย แต อย าไปรวมกัน ทางเดีย ว ๒
รูป” และตรัสวา “ภิกษุทั้ งหลาย พวกเธอจงแสดงธรรมอันงามทั้งในเบื้องตน งาม
ทามกลาง และงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย ทั้งถอยคําและความหมายใหบริสุทธิ์
บริบูรณโดยประการทั้งปวง สัตวบางพวกที่มีกิเลสนอยมีอยู หากไมไดฟงธรรม พวกเขา
ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรได รับ บุคคลผูจะรูถึงทั่วถึงธรรมจั กมีเปนแนแท ภิกษุทั้งหลาย
แมเราก็จักไปสูตําบลอุรุเวลาเสนานิคม”
การเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาประเทศ
หลังจากการทําสังคายนาครั้งที่ ๓ เสร็จแลว พระเจาอโศกและพระโมคคัลลีบุตร
ทรงพิจารณาเห็น วาพระพุทธศาสนาอาจจะดํารงอยูได ไมยั่งยืน ในอิ นเดีย จึ งไดสงสมณ
ทูตออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ เผื่อวาหากพระพุ ทธศาสนาเสื่อม
สูญไปจากอินเดีย พระพุทธศาสนาอันเปนประโยชนแกโลกก็จะมีปรากฏในประเทศอื่น
จึงสงสมณทูต ๙ สายไปสูทิศตางๆ ดังนี๑้
๑. คณะของพระมัชฌันติกะไปสูแควนกัศมีระและแควนคันธาระ ไดแกแคชเมีย
ของอินเดียและบางสวนของอัฟกานิสถานปจจุบัน
๒. คณะของพระมหาเทวะไปสู แ คว นมหิ ส มณฑล ได แ กไ มซอร ข องอิ น เดี ย
ปจจุบัน
๓. พระรักขิตเถระไปสูวนวาสีประเทศ ไดแกแควนกนราเหนือ อยูทางตะวันตก
เฉียงใตของอินเดีย
๔. คณะพระธรรมรักขิตไปสูประเทศอปรันตกชนบท ไดแกแ ถบชายทะเลตอน
เหนือบอมเบยปจจุบัน
๑

วศิน อินทสระ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณาคาร, พ.ศ. ๒๕๓๕ หนา ๗๒-๗๓

๕

๕. คณะพระมหาธรรมรักขิตไปสูประเทศมหารัฐ ไดแกรัฐมหาราษฎรของอินเดีย
ปจจุบัน
๖. คณะพระมหารักขิต ไปสู โยนกประเทศ ไดแ กป ระเทศกรี ซในเอเชีย กลาง
เหนือประเทศอิหรานจนถึงเตอรกีสถาน
๗. คณะพระมัชฌิมะ ไปสูหิมวันตะประเทศ ไดแกแถบภูเขาหิมาลัยและประเทศ
เนปาลในปจจุบัน
๘.คณะพระโสณะและพระอุ ต ตระ ไปสู ดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ ได แ ก ลุ ม แม น้ํ า
เจาพระยาตอนใตของประเทศไทยซึ่งมีนครปฐมเปนศูนยกลาง
๙. คณะพระมหิ น ทะเถระ(พระราชโอรสของพระเจา อโศก) ไปสู ลั งกาทวี ป
ไดแกประเทศศรีลังกาปจจุบัน
วัดไทยแหงแรกในตางประเทศ
วัดไทยพุทธคยา ในรัฐพิ หาร ประเทศอิ นเดีย เปนวัดไทยแหงแรกที่ส รางขึ้นใน
ตา งประเทศ รัฐ บาลไทยโดยทา นจอมพล ป. พิบูลสงครามสร างขึ้น ภายใตพ ระบรม
ราชูปถัมภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ เพื่อเปนพุทธบูชาตามคําเชิญของ
รัฐบาลอินเดีย และเพื่อเปนอนุสรณการฉลองครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ
วัด ไทยในกรุ งลอนดอน ประเทศอั งกฤษ รัฐ บาลไทยรวมกับ คณะสงฆไทยได
สร างขึ้ น พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูภู มิพ ลฯ ไดพ ระราชทานนามว า “วัด พุทธปที ป”
และใหเปนวัด ไทยอยางเปนทางราชการ เมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ มีพระสงฆ
ไทยผลัดเปลี่ยนกันไปจําพรรษาตลอดมา
วัดไทยในสหรัฐอเมริกา คณะสงฆไทยไดเริ่ มงานเผยแผพระพุ ทธศาสนาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ อันสืบเนื่องมาจากการที่สมเด็จพระพุฒาจารย
(อาจ อาสภมหาเถระ)ได เ ดิ น ทางรอบโลกเพื่ อ การดู ง านพระพุ ท ธศาสนา ได จั ด ส ง
พระสงฆออกไปยังตางประเทศเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมที่ตองการที่พึ่งทางใจ
พ.ศ.๒๕๑๕ คนไทยและคณะสงฆไทยไดรว มกัน สรางวัดไทยลอสแองเจลิส
และสรางวัด ไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี ตลอดจนวัดไทยในรั ฐอื่นๆ อีก เชนวัดธรรมาราม ชิ
คาโก วัดพุทธวราราม โคโลราโด

๖

งานพระธรรมทูตไทย
พุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ สมณวงศในประเทศลังกาไดขาดสูญลงอันเนื่องมาจาก
การกดขี่ข องฝรั่ง โปรตุ เกส ดว ยการห ามไมใ หพ ระสงฆประกอบพิ ธีอุ ปสมบทมาเป น
เวลาชานาน คงเหลือเพี ยงสามเณรรูปหนึ่งชื่อสรณั งกร ไดพยายามขวานขวายเพื่อให มี
การฟนฟูสมณวงศขึ้นใหม เวลานั้นเปนรัชสมัยของพระเจากิติสิริราชสิงหะ พระองคได
พยายามแสวงหาพระสงฆตางประเทศเพื่อมาใหการบรรพชาอุปสมบทในลังกา พระองค
ทรงทราบจากพวกพอคาวาที่กรุงศรีอยุธยาราชธานีแหงประเทศสยามมีพระภิกษุสงฆอยู
จํานวนมาก พระองคจึงสงราชทูตมาทูลขอคณะสงฆไปฟนฟูพระพุทธศาสนาในลังกา
พ.ศ. ๒๒๗๕๒ กรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจาบรมโกษฐ พระองค
ทรงมอบใหสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุคัดเลือกพระเถระที่จะสงไปลังกา โดยเลือก
ไดพ ระอุบ าลีเ ถระและพระอริ ยมุ นีเ ปน หัว หน าคณะ พรอมดว ยพระอัน ดับ อีก ๑๖ รูป
นับเปนพระสงฆไทยคณะแรกที่ไดเดินทางไปลังกา แตเรือประสบมรสุม ทํา ใหเรือแตก
ที่นครศรีธ รรมราช พระเจา บรมโกษฐถึ งกับทรงทอพระทัย เพราะประสบอุปสรรคมา
หลายครั้ง แตราชทูตลังกาก็ทูลออนวอน จึงทรงใหคณะสงฆไทยเดินทางไปกับเรือฝรั่ง
ชาติฮอลันดา เริ่ม เดินทางในวันแรม ๑๐ ค่ํา เดือนอาย ประมาณเดื อนธัน วาคม พ.ศ.
๒๒๙๒-๒๒๙๕(โดยประมาณ) ใชเวลาเดินทาง ๑ เดือนกับอีก ๒๑ วันจึ งถึงลัง กา และ
ไดจําพรรษาที่วัดบุปผาราม พระเจากิติสิริราชสิ งหะโปรดใหผูกพัทธสีมาขึ้นเพื่อใหการ
อุปสมบทแกสามเณรสรณังกร ซึ่งเวลานั้นมีอายุ ๕๔ ปแลว วันเพ็ญเดือน ๘ พ.ศ. ๒๒๙๖
สามเณรสรณัง กรก็ไดรับการอุปสมบทจากคณะสงฆไทย เปน ภิก ษุรูป แรกแหงลัง กา
คณะสงฆไทยชุดนี้ปฏิบัติศาสนกิจในลังกาประมาณ ๓-๔ ป๓ ไดอุปสมบทกุลบุตรชาว
ลังกาเปนภิกษุ ๗๐๐ และสามเณร ๓๐๐๐ กว ารูป สมเด็จพระเจา บรมโกษฐไ ดโปรดให
จัดคณะสงฆจากอยุธยาไปเปลี่ยนเปนคณะที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๘ ซึ่งมีพระวิสุทธาจารย
และพระวรญาณมุนีเปนประธาน พรอมดวยพระภิกษุอันดับอีก ๒๐ รูป และสามเณร ๒๐
รูป๔ สวนพระอุบาลีไดจําพรรษาอยูที่ลังกาจนกระทั่งถึงแกมรณภาพ
๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗ หนา ๑๙๒
๓

วศิน อินทสระ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา หนา ๑๗๔

๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย หนา ๑๙๒

๗

คณะสงฆ ชุ ด พระวิ สุ ท ธาจารย ไ ด ป ฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ในลั ง กาเป น เวลา ๔ ป ไ ด
อุปสมบทกุลบุตรชาวลังกาเปนภิกษุ ๓๐๐ รูป และสามเณรอีกเปนจํานวนมาก ไดกลับสู
กรุงศรีอยุธยา ในป พ.ศ. ๒๓๐๑ จากการปฏิบัติศาสนกิ จของคณะสงฆกรุงศรี อยุธยาใน
ครั้งกระโน นไดกลายเปนตน กํา เนิ ดของนิก ายสยามวงศ หรื อ อุบาลี วงศใ นประเทศศรี
ลังกามาตราบเทาถึงปจจุบันนี้
พ.ศ. ๒๓๕๗๕ สมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๒
ไดสงพระสงฆไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศลั งกา จํานวน ๑๐ รูป โดยที่พระองคทรงมี
พระปริวิตกวา ลังกาไดตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งแลว พระพุทธศาสนาคงเศราหมองลง จึง
โปรดใหเลือกพระสงฆจากวัดเลียบ(วัดราชบูรณะ) ๔ รูป คือ พระอาจารยดี พระอาจารย
เทพ พระคง และพระหวง จากวัดมหาธาตุ ๔ รูป คือ พระอาจารยอยู พระเซง พระปราง
และพระม วง รว มกับพระลังกาอีก ๒ รูป คือ พระรัตนปาละ และ พระหิธายะ รวมเปน
๑๐ รูปออกเดินทางถึงปากน้ําชุมพร เครื่องจักรเรื อเสีย จึ งตกคางอยูที่นครศรีธรรมราช
เปนเวลา ๑๑ เดือนจึงไดออกเดินทางตอไป ถึงลังกาไดพักอยูที่วัดบุปผาราม เมืองแคนดี้
ซึ่งเปนวัดที่พระอุบาลีเคยจําพรรษา สงฆไ ทยคณะนี้ปฏิบัติ ศาสนกิจอยูเปนเวลา ๑ ปจึง
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๑
พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑มีการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศของคณะสงฆไทย
ไดเกิดขึ้น แตไดหยุดชะงักลงดวยสาเหตุบางประการ ถึงกระนั้นความตองการพระธรรม
ทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศกลับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สหรัฐอเมริกา จะเห็นไดจากจํานวนวัดที่เพิ่มมากขึ้น นับจากปพ.ศ. ๒๕๑๔ เปนตนมา มี
วัดที่ขึ้นอยูในสังกัดสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกาเปนจํานวนไมนอยกวา ๗๐ วัดขึ้น
ไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับบทบาทพระธรรมทูต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีภารกิจที่สําคัญยิ่ง คือ นอกจากมีพันธ
กิจในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ใหการบริการทางวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม
และทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมแลว ยังมีภารกิจที่จะตองสนองงานคณะสงฆในดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศอีกดวย
๕

เรื่องเดียวกัน หนา ๑๙๓-๑๙๔

๘

(๑)การอบรมพระธรรมทูต
เพื่อใหทานผูสนใจใครรูทราบถึ งความเปนมาเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ จึงใครขอคัดเอา
บางส วนจากบทบั นทึก “จากใจสู ใจ” ๖ ซึ่งพระราชปญญาเมธี อดีต รองอธิก ารบดีฝาย
กิจ การต างประเทศ และ อดีต ประธานดํ า เนิ น งานโครงการอบรมพระธรรมทูต สาย
ตา งประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได เขี ยนไวใ นหนัง สือ อนุ สรณ
พระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ ๑ มาใหทานไดบันทึกไวในความทรงจํา ดังนี้
“........นับแตพุทธศาสนิ กชนชาวไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสหั ฐ
อเมริ ก าได เริ่ มสร างวั ดขึ้ น เมื่อ ราวๆ ๒ทศวรรษมาแล ว จํ านวนวั ด ได เพิ่ ม ขึ้น เรื่อ ยๆ
เพิ่ม ขึ้นอยา งมี กิจกรรมและความหมายตอ ชุมชนไทยและชาวต างชาติ ความเรีย กร อง
ตองการพระธรรมทูตฯผูมีคุณสมบัติพรอมไปปฏิบัติศาสนกิจในตางแดนก็เพิ่มขึ้นเปน
เงาตามตัว
นัย วา ในที่ป ระชุมมหาเถรสมาคมเกือ บทุ กนั ด จะมีวาระการขออนุ มัติ นํา พระ
ธรรมทูตไปเผยแผยังตางประเทศ ปหนึ่งๆ เกือบ ๒๐๐ รูป การพิจารณาอนุมั ติคอนขา ง
รวบรัด และมีนอ ยรายมากจะถูกปฏิเสธ แมบางรูปจะมีพรรษาไมถึง ๕ (ยั งไมพ นนิสัย
มุตตกะ) มหาเปรียญก็ไมไดเปน ผูเสนอมักยืนยันวา ผา นการอบรมฯ มาอยางดีแลวทุก
รูป
เหตุ ก ารณ อ ยา งนี้ ไ ด ส ร า งความอึ ด อั ด ขั ด ข อ งแก พ ระมหาเถระผู ใ หญ ทั่ ว ไป
โดยเฉพาะกรรมการสมัช ชาสงฆ ไทยในสหรัฐ อเมริ กา มีพ ระราชกิ ตติ เวที (สมฺปุ ณฺโ ณ
ป.ธ.๗, พธ.บ.)เปนประธาน ซึ่งเปนผูอยูใกลเหตุการณที่สุด
สมัชชาสงฆไทยฯ ไดปรารภเรื่องนี้กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความ
ชวยเหลือเรื่องการจัดอบรมฯ เปนครั้งเปนคราวเสมอมา........
แตเรื่ องนี้กลับเนิ่นชาคางคามาจนถึงสมัยของขาพเจา ก็ดวยปญหาสํา คัญๆ อยาง
นอยก็ ๔ - ๕ ประการ ดังนี้
๑. พระภิกษุที่จะมาอบรม(ใคร? จากไหน?)
๒. หนวยงานที่จะรับผิดชอบ(ใคร?)
๖

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภและสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา, อนุสรณพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศ รุนที่ ๑, กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๘ หนา ๑ - ๕

๙

๓. หลักประกันวาอบรมแลวจะไดไปตางประเทศ(มีหรือไม โดยใคร?)
๔. ทุนการดําเนินงาน(เทาไร? มาจากไหน?)
๕. การบริหารโครงการ(อยางไร? โดยใคร?)
ป ญ หาทั้ ง ๕ ข อ นี้ เ ชื่ อ มโยงเป น อั น เดี ย วกั น คื อ ป ญ หาการบริ ห าร-จั ด การ
หนวยงานที่รับผิดชอบ อาจเปนหนวยเดียว หรือหลายฝายประสานกัน เชน ระหวางมหา
เถรสมาคม(ผู ให หลั กประกัน) มหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย(ผู รับผิด ชอบ)และสมัช ชา
สงฆ ไ ทย(ผู ใ ช พ ระธรรมทู ต )ก็ ไ ด ถ า มี ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ แล ว การหาทุ น มา
ดําเนินการอาจพอมีเวลาชวยกันคอยๆ คิดหาทางตอไป
โดยธรรมดาแลว พวกเราผูนอย เมื่อมีปญหาก็มักมองขึ้นเบื้องบนเรื่อยๆ ไปหยุด
ที่มหาเถรสมาคม สําหรับโครงการฯ นี้ ก็พูดกันถึงหลักประกันวา เมื่อพระผานการอบรม
ฯ แลว ควรไดรับการคัด เลือกสงไปพร อมกับรับรองเรื่องการออก Passport และ
Visa สวนผูยังไมผานการอบรมฯ ก็ไมควรอนุญาตใหไป แตเรื่องของงานคณะสงฆก็
ไมงายแบบสูตรสํา เร็จแบบ ๒ บวก ๒ เป น ๔ อยา งพวกเราชอบคิ ดกัน แมขาพเจาตอน
แรกๆ คิดเชนนี้เ หมือนกัน ตอมาก็ คอยเขาใจแจมแจงขึ้น เมื่อไดมีโ อกาสกราบเรีย น
ปรึ ก ษากั บ เจ า ประคุ ณ สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย (อุ ป เสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วั ด สระเกศ
ประธานฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาประคุณ ฯ
ไดเมตตาแนะนําและใหกําลังใจในการดํ าเนินการโครงการฯ แตเ ริ่มแรกจนถึง วาระ
สุดทายของโครงการฯ
แรงลุนหนุนเนื่อง
โครงการอบรมพระธรรมทูตฯ นี้ เริ่มแรกขาพเจาก็ไมคอยมั่นใจวาจะทําไดแมจะ
ผานมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมาตั้งแตปการศึกษาปที่แลว(พ.ศ.๒๕๓๗ :
ผูเขียน) อาจเหมือนโครงการฯ ใหญๆ ของมหาวิทยาลัยอีกหลายโครงการฯ ทั้งนี้เพราะ
ขาดทุนรอน และการบริหารจัดการฯ ดังกลาวมา
เมื่อประมาณตนๆ ป(พ.ศ.๒๕๓๘ : ผู เขียน) ไดมีโทรศัพทจากกรมการศาสนา
เร งเร าว า เขาได ตั้ง งบอุ ด หนุ น การอบรมพระธรรมทู ตสายต า งประเทศมาทุก ป โดย
จัดแบงกันระหวางมหาจุฬาฯ และ มหามกุฏฯ แตเรามิไดใชใหถูกตองตามวัตถุประสงค

๑๐

เสียที (หมายถึงกรมการศาสนาและคณะสงฆ) แสดงความประสงคต อไปวา มหาจุฬาฯ
นาจะจัดดําเนินการฯ ใหเปนจริงเสียในปนี้
ขาพเจา(คือ พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโ ต รองอธิ การบดี ฝายกิจ การตา งประเทศ
ในขณะนั้น : ผูเขียน) พระมหายรรยง ฐานวโร* และ พระมหาทวี อิสฺสรญาโณ* ได
รวมกันและผลัดกันไปขอดูงบอุดหนุนที่กรมฯ หลายครั้ ง ครั้งแรกไดขอมูลมาผิดพลาด
วา มีง บอยู ๑ ลา นเศษ เจา หนาที่กรมฯบอกใหขาพเจาจั ดทําโครงการฯ โดยละเอีย ด
ครอบคลุมงบจํานวนดังกลาวนั้นดวย ตอมาจึงทราบวา งบอุดหนุนมีอยูจริงๆ ในปนี้เพียง
๑ แสนบาท แม จ ะทํ า หนั ง สื อ ขออุ ด หนุ น ไปอี ก ก็ ไ ด รั บ คํ า ตอบว า งบได จั ด สรรไป
หมดแลวสําหรับปงบประมาณ ๒๕๓๘ นี้
โชคดีที่ในชวงเวลานั้น ทานประธานสมัชชาสงฆไทยฯ และเลขาธิการกําลังอยู
ระหวางกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยพอดี จึงทําใหการประสานงานเปนไปไดงายขึ้น
รายชื่อพระภิ กษุที่วัดตางๆ ในสหรัฐ อเมริกา ซึ่งขออนุมัติส มัชชาสงฆ ไทยฯ ไป
ปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา และที่จะไปปฏิบัติ ศาสนกิจในประเทศอื่นๆอีกก็ทยอย
เขาสูฝายกิจการตา งประเทศเรื่อยๆ พอถึงจุดนี้ ขาพเจาไดปรารภกับเพื่อนรวมงานวา คง
หยุ ดไมไดแ ลว ขาพเจา เองจึ งเริ่ มคนหาโครงการฯ เก ามาปรั บปรุง ใหม พรอ มกับ รา ง
โครงสร างหลักสู ตร ตารางบรรยาย รา งประกาศแต งตั้ งกรรมการฝายต างๆ และนั ด
ประชุมตอไป
............ในสํานักงานฝายกิจการตางประเทศ นั้นมีพิมพดีดไฟฟา อยูเพียงเครื่อง
เดียว เวลาพิมพจดหมายแตละที เมื่อมีการแกไขตองพิมพใหมทั้งฉบับถึง ๓-๔เที่ยว การ
ทํ า โครงการฯ ใหญ ๆ เช น นี้ ถ า ไม มี อุ ป กรณ อ ย า งอื่ น มาเพิ่ ม อี ก โดยเฉพาะเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร โครงการฯ ก็คงไมสําเร็จได เจาหนาที่ฝายกิจการตางประเทศก็มาเรงเราเอา
กับขาพเจาเกือบทุกวัน สุดทายขาพเจาตองตัดสินใจโทรศัพทไปปรึกษากับโยมพี่สงบสุข
ศรีน้ํ าเงิน ซึ่งมีฐ านะดุจดังพี่ส าวของขา พเจาวา ทําอยางไรจะไดอุปกรณมาทําโครงการ
อบรมพระธรรมทูตฯ ทางมหาวิทยาลัยก็ยังไมมีงบประมาณให คุยกันไมถึง ๑๐ นาที โยม
พี่สงบสุข เขาใจความประสงคของขาพเจา และประโยชนของโครงการฯโดยตลอด


พระครูโพธิธรรมวิเทศ เจาอาวาสวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา รองประธานสมัชชาสงฆไทย
ในสหรัฐอเมริกา


ผศ. ดร. อภิพัธน วิศิษฏใจงาม อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

๑๑

ตอ มาอีก ๒-๓ วัน โยมพี่ก็จัด ซื้อเครื่อ งคอมพิวเตอรแ ละพรินเตอรชั้ นดีค รบ ๑ ชุดมา
ถวาย จากนั้นเจาหนาที่ของขาพเจาก็ทํางานกันอยางกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น
ตอมาขาพเจาไดถือวิสาสะนิมนตทานเจาคุณพระเทพประสิทธิมนต (เขมงฺกโร)*
วัด จัก รวรรดิฯ มาเป นกรรมการพิ จารณาหลั กสู ตรพระธรรมทูต ฯ ดว ย เมื่ อสิ้ นสุ ดการ
ประชุมทานเจา คุณถามถึง เรื่องงบประมาณดํ าเนิ นการ เมื่ อทราบวายัง ไมมี เลย ทา นจึ ง
ปวารณาถวายโครงการฯ ถึง ๑ แสนบาท (เมื่อโครงการฯ พอที่จะตั้งตัวไดแลวไมฝดเคือง
นัก พระเดชพระคุณฯ ก็ไ ดร ะงั บไป แต ก็ยั งคงมี เมตตามาบรรยายถวายความรู แกพ ระ
ธรรมทูตฯ เปนประจําทุกรุนเสมอมา : ผูเขียน)
แรงลุนหนุน เนื่ องมาอีกก็คื อ จากทานอธิก ารบดี(พระอมรเมธาจารย) และท าน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ(พระเมธีธรรมาภรณ) ทา นอธิการบดีถามขา พเจาวา “เอาแน
นะ” ขา พเจา ตอบรับ แล วทานก็พู ดต อไปวา “มหาวิทยาลัยคงไม มีทุ นใหน ะ” ข าพเจ า
ตอบวา “จะพยายามหาทุนเอง” ทานบอกวา “ยังงั้นก็ดี..เอา” ทานรองอธิการฝายวิชาการ
ไดชวยเสนอแนะเรื่องหลักสูตรที่มีประโยชนมากและใหกําลังใจดวยดีเสมอมา
อบอุนเจาประคุณฯ เขาใจ
ดั ง กล า วมาบ า งแล ว ว า พระมหาเถระผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ให
โครงการฯนี้สําเร็จลงได ก็คือ ทา นเจาประคุ ณสมเด็จ พระพุ ฒาจารย (อุปเสนมหาเถระ
ป.ธ. ๙ ) วัดสระเกศฯ ประธานกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายตา งประเทศ กรรมการ
มหาเถรสมาคม พวกเราเหลาพระธรรมทูตฯ คงตองจดจําพระคุณของทา นเจาประคุณฯ
ไวในสวนลึกแหงหัวใจตลอดไป
พระเดชพระคุณพระธรรมปญญาบดี (วรปฺุโญ ป.ธ.๙)* เจาอวาสวัดปากน้ํา ภาษี
เจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม และทานนายกสมาคมศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา คื อ คุณ
โยมตรีธ า เนี ยมขํา และคณะกรรมการฯ ไดเ มตตานุเ คราะหรั บถวายภั ตตาหารและน้ํา
ปานะตลอดการอบรมฯ นับวาเปนสวนสําคัญมากในการผลักดันใหโครงการฯ นี้เปนไป



พระพรหมวชิรญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆใน
สหรัฐอเมริกา


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย เจาอาวาสปากน้ํา กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม

๑๒

ได เฉพาะงบประมาณคาใชจายเพื่ อการนี้ค งมิใ ชนอยเลยในภาวการณที่โครงการฯเรามี
ปจจัยอยางจํากัดเชนนั้น
พระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่ควรกลาวถึงในเนื้อที่อันจํากัดนี้ ก็คือ พระเดชพระคุณ
พระธรรมมหาวีรานุวัตร(อินฺทปฺโญ ป.ธ.๖) เจาอาวาสวัดไรขิง สามพราน นครปฐม ที่
เมตตานุเคราะหใหนําคณะพระธรรมทูตฯ เขาไปศึกษาวิชาคอมพิวเตอรที่โรงเรียนวัดไร
ขิ่งวิทยา พรอมทั้งถวายภัตตาหารและแนะนําใหกําลังใจดวยดี
พระมหาเถระภายในของเรา คือ พระราชกิ ตติ เวที* (สมฺปุ ณฺโ ณ ป.ธ.๗,พธ.บ.)
ประธานสมั ชชาสงฆไ ทยในสหรั ฐอเมริ กา และทา นเลขาธิ การ คื อ พระมหายรรยง
ฐานวโร ที่ ไ ด อ นุ มั ติ ป จ จั ย ส ว นหนึ่ ง ของสมั ช ชาฯ (ได อ นุ มั ติ ง บประมาณจํ า นวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท สนั บสนุน เป นประจํา ทุก รุน เสมอมา : ผูเขี ยน) เพื่อ การดํ าเนิ นงาน
โครงการฯ นี้
อีกรู ปหนึ่ งที่ทางโครงการฯ ต อ งกราบขอบพระคุ ณ เปน พิ เศษ ก็ คื อ พระเดช
พระคุ ณพระพรหมโมลี( ญาณวโร ป.ธ.๙) เจ าอาวาสวัด ยานนาวา กรรมการมหาเถร
สมาคม ที่กรุณามาเปนประธานปฐมนิเทศภาคจิตภาวนาและใหคําแนะนําที่ทรงคุณคาแก
พระธรรมทูตฯ ทั้งหลาย (พระเดชพระคุณฯ ไดมีเมตตามาเปนประธานปฐมนิเทศภาคจิต
ภาวนา จนกระทั่งถึงการอบรมพระธรรมทูตฯ รุนที่ ๕ : ผูเขียน).........”
พระธรรมทูตรุนที่ ๑-๑๒
เมื่อไดมีความเห็นรวมกันระหวางสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกรมการศาสนา(ในสมัยนั้น) ใหรวมกันจัดทําโครงการ
อบรมพระธรรมทูตขึ้น
จึงไดมีการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศเปนรุนแรก เมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๓๘
เรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผูเขารับการอบรมเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศ รวม
ทั้งสิ้น ๑๐๒๔ รูป คือ
รุนที่ ๑ จํานวน ๔๙ รูป
รุนที่ ๒ จํานวน ๗๕ รูป
รุนที่ ๓ จํานวน ๗๒ รูป


พระเทพกิตติโสภณ เจาอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา ประธานสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา

๑๓

รุนที่ ๔ จํานวน ๕๓ รูป
รุนที่ ๕ จํานวน ๕๗ รูป
รุนที่ ๖ จํานวน ๖๒ รูป
รุนที่ ๗ จํานวน ๗๓ รูป
รุนที่ ๘ จํานวน ๖๕ รูป
รุนที่ ๙ จํานวน ๖๙ รูป
รุนที่ ๑๐ จํานวน ๖๗ รูป
รุนที่ ๑๑ จํานวน ๗๕ รูป
รุนที่ ๑๒ จํานวน ๗๗ รูป
รุนที่ ๑๓ จํานวน ๘๑ รูป
รุนที่ ๑๔ จํานวน ๗๖ รูป
รุนที่ ๑๕ จํานวน ๘๓ รูป
รวมทั้งสิ้น ๑๐๓๔ รูป
วัตถุประสงคการอบรม
๑. เพื่อให พระธรรมทูตมีความรู ความสามารถ มีจริยาวั ตรงดงาม และมีความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศยิ่งขึ้น
๒.เพื่ อ เตรี ย มพระธรรมทู ต ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมไว ใ ห แ ก วั ด ไทยในเครื อ
สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
๓. เพื่อสนองงานเผยแผพระพุทธสาสนาในตางประเทศของคณะสงฆไทย
๔. เพื่อสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นแกโลก
ระยะเวลาการอบรม
๑.ภาคสาธารณูปการใชเวลาอบรม ๒๐ วัน เพื่อมุงใหพระธรรมทูตมีความสมัคร
สมานสามัคคีในการทํา งานและแกปญ หารวมกัน โดยมี การกอ สร างกุ ฏิอนุสรณพ ระ
ธรรมทูตของแตละรุนเปนสื่อกลาง
๒.ภาคจิตภาวนาใชเวลาอบรม ๓๐ วัน เพื่อมุง ใหพระธรรมทูตเกิดความเชื่ อมั่น
ในพระรัตนตรัย และลึกซึ้งวิปสสนากรรมฐาน

๑๔

๓.ภาควิชาการใช เวลาในการอบรม ๓๐ วั น เพื่อให พระธรรมทูตมีความแมนยํา
ในพระไตรปฎ ก เข าใจภาษาและวัฒ นธรรมของประเทศนั้ นๆ ตลอดจนวิธี การเผยแผ
ใหมๆที่สอดคลองกับสภาพสังคมยุคขอมูลขาวสาร
(๒) การสัมมนาพระธรรมทูตในตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ สัม มนาที่วั ดไทย กรุงวอชิ งตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา มีค วามเห็ น
รว มกั นที่จะกํา หนดทิ ศทางการเผยแผพ ระพุทธศาสนาและพั ฒนาวัด ให เปนศูนย กลาง
ทางวั ฒ นธรรม และการศึก ษาพระพุ ท ธศาสนาของคนสองวั ฒ นธรรมและเจ า ของ
ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๕ สัม มนาที่วั ดศรี นคริน ทรวราราม ประเทศสวิต เซอรแ ลนด ทวี ป
ยุโรป ไดสนับสนุนใหมีองคกรการบริหารจัดการทางพระพุทธศาสนาในภาคพื้นยุโรป
พ.ศ.๒๕๔๗ พระสัมมนาที่วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา สนับสนุนใหยก
ฐานะโครงการอบรมธรรมทูตสายต างประเทศขึ้นเปน วิทยาลัย การพระธรรมทูตใน
ประเทศไทย
สนับสนุน ใหปรับโครงสรา งการบริหารสมั ชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา ใหมี
เขตปกครอง มีเจาคณะปกครองตามลําดับชั้น
พ.ศ. ๒๕๔๘ สั ม มนาที่ วั ด ไทย กรุ ง วอชิ ง ตั น ดี ซี สนั บ สนุ น ให มี ก ารก อ ตั้ ง
สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเถรวาทในสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๒ สัม มนาพระธรรมทูต ทั่ว โลก ทั้ง พระธรรมทู ตในอเมริ กา ยุโ รป
เอเชีย และแปสิฟค ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี ทําใหเกิดปฏิญญาวอชิงตัน ดี. ซี. ซึ่งลง
นามโดยตัวแทนที่เกี่ยวของจากฝายตางๆ เชน
ผู แ ทนคณะสงฆ ไ ทยได แ ก พระพรหมวชิ ร ญาณ เจ า อาวาสวั ด ยานนาวา
กรุงเทพฯ และพระพรหมโมลี เจาอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ
ผูแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดแก พระธรรมโกศาจารย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู แ ทนพระธรรมทูต สายสหรั ฐ อเมริ ก า ได แ ก พระเทพกิ ต ติ โ สภณ ประธาน
สมัชชาสงฆในสหรัฐอเมริกา วัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอรค

๑๕

ผูแ ทนพระธรรมทูตสายยุโ รป ไดแ ก พระราชพุทธิวิเ ทศ ประธานสหภาพสงฆ
ยุโรป วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอรแลนด
ผู แ ทนพระธรรมทู ต สายโอเชี่ ย นเนี ย ได แ ก พระครู ว รกิ ต ติ โ สภณ ประธาน
สหภาพสงฆโอเชี่ยนเนีย ประเทศนิวซีแลนด
ผูแทนพระธรรมทู ตสายเอเชีย ไดแก พระมหาพัน สุภ าจาโร วัดไทยนาลันทา
อินเดีย
ผูแทนจากสถานทูตไทยประจํากรุงวอชิง ตัน ไดแก นายดํารง ใครครวญ อุป ทูต
ไทยประจํากรุงวอชิงตัน
ผู แ ทนจากสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ ได แ ก ดร.อํ า นาจ บั ว ศิ ริ
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
ใจความสําคัญในปฏิญญาวอชิงตัน ดี.ซี. มีดังนี้
๑.กําหนดใหมี การทํ างานร วมกันระหวา งสํา นัก งานพระพุทธศาสนาแหง ชาติ
สมั ชชาสงฆไทยในสหรั ฐอเมริกา สหภาพสงฆไทยในยุโรป อิน เดีย -เนปาล สหราช
อาณาจั กร เอเชี ย โอเชี ยเนีย และมหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย รวมทั้ง
พยายามขยายขอบขายงานไปทั่วทุกภูมิภาคที่มีพระธรรมทูตไทยไปปฏิบัติศาสนกิจ
๒.รว มกั นดํ าเนิน การจัด ทํา แผนพัฒนางานพระธรรมทูต ไทยสายต างประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพระธรรมทูต การ
พัฒนางานดานวิปสสนากัมมัฏฐาน การจัดทําเอกสารวิชาการ การจัดทําสื่อ กิจกรรมเพื่อ
การเผยแผและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหว างกัน ตลอดจนการวางแผนเตรียมการให มี
สถาบัน ฝกอบรมพระธรรมทูต สายต างประเทศอยา งเปน ระบบ ทั้ง นี้ เพื่อ ให เกิ ดความ
มั่นคงยั่งยืนตลอดไป
๓.รวมกันดํา เนินการในเรื่องสํา คัญเรงดว นตางๆ เชน เรื่องการออกวีซ าสําหรับ
พระธรรมทูตไทยในตางประเทศ การหาเครือขายสนับสนุน การตั้งกองทุน
๔.มอบหมายผู แทนสว นงานและองคกรที่เ กี่ยวขอ งกับการปฏิบัติงานของพระ
ธรรมทูต ไทยสายต า งประเทศมาเป น ผู ร ว มจั ด ทํา แผนพั ฒ นางานพระธรรมทู ต สาย
ตา งประเทศและการดํ าเนิ นงานใหส อดคลอ งตามนโยบายของคณะสงฆไทย กํา หนด
รูป แบบ หลั กการแนวทางและวิธีก ารทํ างานรว มกัน เพื่อเสนอที่ประชุมรวมพิจารณา
ตามลําดับขั้นตอนตอไป

๑๖

๕.ให ผู แ ทนที่ ไ ด รั บมอบหมายตามข อ ๔ ร ว มกั น กํ า หนดกรอบแนวคิ ด และ
รูปแบบการจัด ประชุมพระธรรมทูตไทยสายตางประเทศครั้งตอไป ตลอดจนเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เห็นสมควร
(๓) อนาคตของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ
งานยกฐานะโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตา งประเทศเปนวิทยาลัยการพระ
ธรรมทูต โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ สมั ช ชาสงฆ ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก าโดยกองวิ เ ทศสั ม พั น ธ เ ป น
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการอบรมมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๒ และก็ จะมีตอไป ตราบ
เทาที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยูในลมหายใจของมนุษยชาติ โครงการอบรมพระธรรมทูตฯ
ที่ดําเนิน การตั้งแตต นมานั้น เปนลักษณะของหลักสูต รการอบรมชั่ วคราวมุ งแกปญหา
เฉพาะหนา สวนการที่จ ะใหมีหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนระยะยาวนั้นเปนหนาที่
หลักการของมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
จะตองทําการปรับปรุ งอยางสม่ําเสมอ วาที่จริงแลว หลักสูตรโครงการอบรมพระธรรม
ทูตสายตางประเทศ ทั้งที่เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต ซึ่งโครงการอบรม
พระธรรมทูตฯไดรางและมอบใหคณะพุทธศาสตรเปนเจาของเรื่องนําเสนอสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสภาวิชาการไดรับรองแลว และหลักสูตร
ประกาศนีย บัต รบัณฑิ ตพระธรรมทูต ที่ไ ดรับการรับรองจากที่ ประชุมมหาเถรสมาคม
แลว
ความเปนจริง การที่จะพัฒนาโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ ขึ้นสูระดับหลักสูตร
ที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเป น ระยะเวลาอย า งน อ ยหนึ่ ง ป เช น หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรฯทั้ง ๒ หลักสูตรดังกลาวแลว กระทั่งถึงหลักสูตรระดับปริญญาอันจะ
นํ า ไปสู การตั้ ง สถาบัน ฝ กอบรมพระธรรมทู ต สายต า งประเทศอย า งเป น ระบบ เช น
วิทยาลัยการพระธรรมทูต (Buddhist Missionary College)นั้นในขั้น
หลักการ ไมมีผูใดขัดขวาง คัดคาน หรือ เปนอุปสรรคเลยแมแตนอย ทุกฝายมีความเห็น
ตรงกันหมด จะเห็ นไดจ ากความเห็น ในคราวประชุมสั มมนาพระธรรมทูตฯ เมื่ อ พ.ศ.
๒๕๔๗ ที่วั ดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐ อเมริ กา สนับ สนุ นใหยกฐานะโครงการอบรม
ธรรมทูตสายตางประเทศขึ้นเปนวิทยาลัยการพระธรรมทูตในประเทศไทย และในการ

๑๗

ประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฯทั่วโลก ทั้งในอเมริกา ยุโรป โอเชี่ยนเนีย และเอเชีย ณ วัด
ไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดระบุความเห็นชอบไวใน
ขอ ๒.แหงปฏิญญาวอชิงตัน ดี. ซี. อยางชัดเจน ความเห็นของผูบริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยก็แสดงออกมาอยางชัดเจนวา จะตองพัฒนาใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนจาก
เล็กไปหาใหญ
ปญหาจึงอยูที่วา หนวยงานใดจะเปนผูรับผิดชอบ? คําตอบของปญหานี้ทานอาจ
ตั้ ง ขึ้ น ในใจว า “กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ !” ถ า เป น ดั ง คํ า ตอบ (ในใจ) ที่ ว า นี้ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรฯ ทั้ง ๒ หลักสูตรคงไมหยุดชะงักมาจนบัดนี้
งานสรางบุคลากรดานการเผยแผที่ถูกเรียกวา “พระธรรมทูต” ซึ่งเปนงานที่คณะ
สงฆ ม อบหมายให ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ คื อ
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต างประเทศ ซึ่งทุกฝายยอมรับและชื่นชม ดวยเหตุผล
อยางนอย ๒ ประการ คือ
๑.ไดพระธรรมทูตที่ผานการอบรม ทั้งภาคคันถธุระ และ ภาควิปสสนาธุระ
๒.สามารถทําการกลั่นกรองพระสงฆที่จะไปเปนพระธรรมทูตสายต างประเทศ
ไดไมนอยกวา ๙๐ เปอรเซ็นตของผูที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศ
(๔) ลักษณะของพระธรรมทูตสายตางประเทศที่พึงประสงค
๑. มีอาจาระที่งดงาม เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส
๒.มีความแมนยําในคัมภีรพระไตรปฎกและลึกซึ้งในจิตภาวนา
๓.มีความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
(๕) งานจัดตั้งกองทุนพระธรรมทูตและการเผยแผ
งานเผยแผ พระพุ ทธศาสนาของคณะสงฆไทยนั้นมีลักษณะตางคนตางทําโดยมี
คณะสงฆเป นผูควบมาตรฐานคุณสมบั ติของพระสงฆที่จ ะออกไปปฏิ บัติศ าสนกิจใน
ตางประเทศ วัดต างๆ ที่ตองการพระสงฆไปปฏิบัติศาสนกิจจึงตองรับผิด ชอบคาใชจาย
ทั้งหมด เช น คา ตั๋ว เครื่องบิน(นัย วา คณะสงฆ ทา นมี นโยบายไมใ หนํ าเงิ นตราออกนอก
ประเทศ) คาประกันโรคภัยไขเจ็บ นี้คือเรื่องตัวอยาง เหตุเพราะไมมีกองทุนสวัสดิการ
ในเรื่องนี้ ขาพเจาจําไดวา มีพระธรรมทูตรูปหนึ่งจากวัดราษฎรบํารุง แถวๆ บาง
ซอน กรุงเทพฯ ไปปฏิบั ติศาสนกิจในสหรัฐ อเมริ กาไดถึ งแกม รณภาพลงด วยอุบัติเ หตุ
ชนิดหนึ่ง และแลว โยมมารดาของพระธรรมทูตรูปนั้นได เขาพบอธิบ ดีกรมการศาสนา
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(สมัย นั้น)เพื่อรองเรียนขอความชวยเหลือ โดยไดแจงแกทานอธิบดีวา ตนมีลูกชายเพียง
คนเดี ยวไดไ ปทํ างานรั บใชพระศาสนาในฐานะพระธรรมทูต ที่ป ระเทศสหรั ฐอเมริ กา
และ ไดถึงแกมรณภาพลง หากลูกชายไปทําหนาที่ใ นฐานะเป นทหารเขาก็จะต องไดคา
ชดใชจากหนวยงานตนสังกัด ในกรณีลูกชายของตนนี้จะไดค าชดใชหรือไม? อธิบดีได
แจ งแกโยมมารดาพระธรรมทูตรูปนั้น วา ไม มีทุ นสวัส ดิก ารที่จะชดใชให ได ทั้ง ไม ได
รับ ผิดชอบในการสง พระสงฆไปปฏิบัติ ศาสนกิ จดั งกล าวดว ย จึงแนะนําใหไปที่ก อง
วิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะเปนผูอบรม นาจะรูเรื่องนี้
เปนอยางดี โยมไดเขาพบทานรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ และรองเรียนวา ตน
ไดสูญเสียพระลู กชายเพียงคนเดียวที่ต นมีค วามหวังวา จะไดพึ่งพา ทานรองอธิ การบดีฯ
ไดบอกแกโยมไปตามความเปนจริงวา ไมมีกองทุนใดๆ ที่จะชดใชใหไดเลย นอกจากไป
เปนเจา ภาพสวดบําเพ็ญกุศลศพพระลูกชายใหในนามของโครงการอบรมพระธรรมทูต
สายตางประเทศเทานั้นโยมเองก็ไดพยายามมาเขาพบทานรองอธิการฯ หลายครั้ง สุดทาย
ทานรองอธิการบดีฯ จึงตองไดสละปจจัยสวนตัวมอบใหโยมมารดาพระธรรมทูตรูปนั้น
ไป นี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ ๑๐ กวาปผานมาแลว
เมื่ อเดือนมิ ถุนายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมสมั ชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกาที่วัด
มงคลเทพมุนี เมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) ไดมี มติ เห็นชอบรว มกั นตั้งกองทุน พระ
ธรรมทูต โดยทุนเริ่มตนไดจากการบริจาคของพระธรรมทูตสายตางประเทศสายอเมริกา
ยุโรป โอเชี่ ยนเนี ย และเอเชี ย ไดทุนประเดิ มเริ่ม ตน ทั้ง สิ้น ๑๐,๐๐๐ กว าเหรี ยญสหรัฐ
และไดอ อกระเบี ยบวา ดว ยกองทุน พระธรรมทูต สายต างประเทศ ลงนามโดยพระเทพ
กิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจาก
วันลงนามเปนตนไป
(๖) ศูนยบริหารและประสานงานพระธรรมทูต
การพระธรรมทูตสายตางประเทศของไทยเกิดขึ้นมาจากการที่คนไทยไดจากบาน
เกิ ดเมืองนอนไปรับราชการ ไปประกอบอาชีพ ในประเทศถิ่ นที่มีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม จึงมีการสรางวัดขึ้นทั้งในยุโรปและอเมริกา (ยกเวนวัดไทยในอินเดีย และ วัด
ไทยในกรุ ง ลอนดอน ประเทศอั ง กฤษ) ทํ า ให เ กิ ด มี ก ารนิ ม นต พ ระสงฆ ผ ลั ด เปลี่ ย น
หมุนเวียนกันไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไปเจริญศรัทธา
ของพุทธศาสนิ กชนชาวไทยเปนหลัก การไปปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆที่ไดรับการ
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นิมนตขึ้นอยูกับความคุนเคยใกลชิดกัน เชน อาจอยูในฐานะลูกศิษยกับอาจารย เพื่อนกับ
เพื่อนที่รูจักกันเปนอยา งดี ทั้งนี้ เพราะแตล ะวัดพยายามหลีกเลี่ ยงจากความเสี่ยงต อการ
แยกตั ว ออกไปสร า งวั ด แห ง ใหม ซึ่ ง มี สู ง มาก กิ จ กรรมงานการเผยแผ ก็ เ ป น ไปตาม
ศักยภาพของวัดนั้นๆ
ปจจุบัน การการคัด เลือกพระสงฆที่จะไปปฏิ บัติศาสนกิจในตางประเทศเป น
หน า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ร ว มกั บ สมั ช ชาสงฆ ไ ทยใน
สหรัฐอเมริกา โดยกองวิเทศสัมพันธเปนหนวยงานรับผิดชอบดํา เนินการกลั่นกรองดวย
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกพระสงฆเขารับการอบรมในแตละรุนการอบรม เมื่อ
การอบรมจบลง คณะกรรมการชุดนั้นก็สิ้นสุดลงเชนเดียวกัน พระสงฆที่ผานโครงการ
อบรมพระธรรมทูตฯ แลว แตละทานเหลานั้นก็ตองตะเกียกตะกาย พยายามที่จะไป
ปฏิบัติงานรับใชพระศาสนาดวยลําแขงของตนเอง สวนการอนุมัติใหไปปฏิบัติศาสนกิจ
ในฐานะพระธรรมทูตสายตางประเทศนั้นเปนความเมตตาของที่ประชุมมหาเถรสมาคม
ณ ปจจุบันนี้ การเดิน ทางไปปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริ กาในฐานะเปน พระ
ธรรมทูตฯ ก็ยิ่งมีขั้นตอนที่ยุงยากมากขึ้น และใชเวลาดําเนินการไมนอยกวา ๓ เดือน ซึ่ง
ตองมีคาใชจายไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาท)เปนอยางนอยเปนคาธรรมเนียม
(ไมรวมกับคาตั๋ว) สวนที่จะไปทวี ปยุโรป พระธรรมทูตฯ จะตอ งเรียนรูวัฒนธรรมดาน
ภาษาของประเทศนั้นๆ ใหสามารถสื่ อสารกับเจาของประเทศเขาใหได ถาสื่อสารดวย
ภาษาของเขาไมได ทานก็จะอยูในประเทศนั้นไดเพียง ๓ เดือน อยางมากอยูไดเปนเวลา
๑ ปแ ลว ก็จะตอ งถู กให กลั บ (จริง ๆ แลว เงื่ อนไขนี้ดี เพราะจะทํา ให พระธรรมทูต ตอ ง
พัฒนาตนเองยิ่งๆขึ้นไป) เมื่ อกลับ มาแลว ไปอีกไดไหม? ตอบวา ได แตก ารกลั บไป
กลับมานี้คงไมใชเรื่ องสนุกสําหรับผูที่ตั้ง ใจอุทิศตนเพื่องานพระศาสนา ปญหานี้จ ะ
ไดรับการแกไขหรือไม
แตในอีกดานหนึ่ง ชาวพุทธก็มีความภูมิใจอยูไมนอย เมื่อวันวิสาขบูชาไดเวียนมา
บรรจบในแตละป จึงมีการจัดงานตามวัดวาอารามตางๆ เทาที่ศักยภาพของตนๆ จะ
อํ า นวยให ส ว นระดั บ ประเทศและนานาชาติ นั้ น รั ฐ บาลได ถ วายทุ น ไม ต่ํ า กว า
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท(รอยลานบาท) เพื่อสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขโลกใน
ประเทศไทยอย างยิ่ งใหญ ในแตล ะป โดยนั ยแหง ความหมายว า “วั นวิ สาขบูช าเป นวั น
แหงสันติภาพโลก” (Day of World Peace) ซึ่งองคการสหประชาชาติเปนผู
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รับรอง เมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๓๒(ค.ศ.1999) เพราะไดมองเห็นวา พระพุทธศาสนาเทานั้น
ที่จะสามารถสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นแกโลกได นับเปนเกียรติแกชาวพุทธศาสนิกชนทั่ว
โลกเปนอยางยิ่ง งานเฉลิมฉลองวันวิสาขโลกเปนหนึ่งในงานเพื่อสันติภาพโลก แตเปน
งานระดับยอดของเจดีย ขอใหเ ราชาวพุ ทธไดหั นมาสร างเสริ มงานเพื่อสรา งสั นติ ภาพ
โลกระดับฐานของเจดีย เจดียสวยก็เพราะเจดียมียอด แตเจดียจะมั่นคงก็เพราะเจดียมีฐาน
กลาวคือ งานพระธรรมทูตสายตางประเทศที่ยังเควงควางอยูทามกลางมหาสมุทร หาผูสง
เสบียงไมได ปลอยใหเผชิญอยูกับคลื่นและลมตามลําพัง แทที่จริง งานพระธรรมทูตเปน
งานที่จะสงเสริมบทบาทขององคการสหประชาชาติที่ไดกรุณายกยองพระพุทธศาสนาวา
เปนศาสนาแหง สัน ติภ าพสมกับ พุทธดํา รัส ที่ว า “......พหุ ชนหิต าย พหุ ชนสุข าย โลกา
นุกมฺปาย อตฺถ าย หิต าย สุขาย เทวมนุสฺสานํ ...... เพื่อประโยชน แกชนเปนอัน มาก เพื่อ
ความสุขแกช นเปนอัน มาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย”
เท า ที่ เ ป น อยู ใ นขณะนี้ ยั ง ไม มี ห น ว ยงานใดเข า รั บ ผิ ด ชอบงานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาโดยตรงเพื่อการบริหารและประสานงานอยา งเปนรูปธรรม ถามีจะทํา
ใหเกิดผลดี คือ
๑.เปนหนวยงานศูนยกลางบริหารงานการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ
เชน การขึ้นทะเบียนพระธรรมทูตที่ผ านการฝก อบรมแลววามีเทาไร ที่กําลังปฏิบัติงาน
อยูมีเทาไร อยูที่ไหน และกลับมาแลวมีเทาไร อยูที่ไหน เพราะถือวาพระสงฆเหลานี้เปน
บุคลากรของพระศาสนาผูทรงคุณคา
๒. เปน ศูน ยประสานงานระหว า งสายงานพระธรรมทู ต สายต า งประเทศกั บ
สมั ช ชาสงฆ ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพสงฆ ยุ โ รป และองค ก รสงฆ อื่ น ๆ ใน
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนหลักประกันแกพระสงฆผูมีวุฒิบัตรพระธรรมทูตที่ไดขึ้นทะเบียน
ไวแลว และ พรอมที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจตามคําสั่งของศูนยฯ
๓. เปนศูนยคอยติดตามการปฏิบัติศาสนกิ จของพระธรรมทูตฯ ซึ่งจะทําใหพระ
ธรรมทูตฯทําไวในใจอยูเสมอวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพระสงฆไทยที่กําลังปฏิบัติงาน
รับใช ชาติ และ พระพุทธศาสนา ซึ่ งจะทํา ให พระธรรมทูต ฯไมรู สึก ถูกทอดทิ้ ง และ มี
ความยั้งคิดถาหากจะทําสิ่ งใดๆอัน ผิดแผกแตกตางไปจากวัตถุประสงคข องงาน “ธรรม
ทูต”
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(๗) ศูนยวิปสสนานานาชาติ
ศูนยวิปสสนานานาชาติ น าจะเปนศูนยรองรับผลสัมฤทธิ์จากศาสนกิ จของพระ
ธรรมทูตฯ ซึ่ง ชาวตางชาติมีศรัทธาตอ งการบวชเปนพระภิกษุใ นพระพุทธศาสนา เพื่ อ
ศึกษาธรรมและปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พรอมทั้งเปนที่รองรับพระธรรมทูตฯที่เกษียณ
ตัวเองจากงานศาสนกิจในตางประเทศ หากยังไมมีสถานที่พํานักก็สามารถมาพํานักอยู
ในศูนยวิปสสนานานาชาติ นี้ไ ด และท านเหลา นี้จ ะกลายเปนพระวิปสสนาจารยให แก
พระภิ กษุ ชาวต า งชาติ ภ ายในศูน ย ฯ และศูน ย วิปส สนานานาชาติแ ห ง นี้ จ ะกลายเป น
เสมือนวัดนานาชาติ
สถานที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมทั้ ง อากาศที่ มี ค วามเย็ น สบาย มี ป า ไม ร ม รื่ น เป น
ธรรมชาติมาก และขนาดก็กวางใหญประมาณ ๙๐๐ ไรสําหรับใชเปนศูนยวิปสสนา
นานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีอยูแลว คือ ศูนยพัฒนาศาสนา
แคมปสน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
เพราะฉะนั้น ตราบใดที่ พระพุทธศาสนายังอยู คูกับคณะสงฆไ ทยและชาติไ ทย
งานเผยแผพ ระพุทธศาสนาทั้งภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศก็ยังจะตอ งอยูใ น
ความรับผิ ดชอบของคณะสงฆ ความรั บผิดชอบนี้ จะต องออกมาในรู ปขององคกรที่
สามารถบริหารงานการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต สถาบั นฝกอบรมและ
หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อใหไดบุคลากรของพระศาสนาที่มีวิสัยทัศนทันตอกาล
สมั ยอยูเ สมอ มีกองทุน สวั สดิ การ ตลอดจนมีศูนย รองรับผู มีศรัท ธาตอ งการศึกษาและ
ปฏิ บัติ ธรรม เพื่อ ให งานพระธรรมทูต สามารถนํา ประโยชนสุ ขไปสู มหาชนไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ อันจะเปนการสนองพระพุทธดํารัสที่พระพุทธองค ทรงมีแกพระอรหัน ต
๖๐ รูปที่ทรงสงออกไปทําการประกาศพระศาสนาเปนครั้งแรกวา
จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานํ
“ภิก ษุทั้ง หลาย พวกเธอจงเที่ ย วจาริกไปเพื่ อประโยชน แกช นเปนอั นมาก เพื่ อ
ความสุขแกช นเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย”
......................

