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รุงอรุณแหงพระธรรมทูตไทย

                                         

โดย       พระครูโฆสิตพุทธศาสตร
                                                        รก.ผอ. กองวิเทศสัมพันธ มจร.

 
ในอินเดีย มีคําสอนอันเกาแกซึ่งถูกบันทึกไวในคัมภีรพระเวทที่สอนกันอยูใน

เวลานั้น มีขนบธรรมเนียมตางๆและพิธีบูชาเทพเจาที่ผูคนในสมัยนั้นคิดวาเปนผูบัญชา
ธรรมชาติใหเปนไปตางๆ การที่พวกอารยันเขามาอยูในอินเดียก็ไดทําใหเกิดปญหาทาง
เชื้อชาติขึ้น โดยฝายอารยันซึ่งถือวาตนเปนฝายชนะจึงตั้งตนเปนผูปกครอง และในเวลา
นั้นไดมีความเชื่ออยูแลววาคนเราหลังจากตายแลวอาจมีอยูในรูปเคาอยางใดอยางหนึ่งได 
ในคัมภีรพราหมณะ ซึ่งเปนคัมภีรตอนทายของคัมภีรพระเวท ไดยกยองพวกพราหมณ
ใหเปนผูถือเอกสิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรับผลประโยชนจากการ
บุญที่ประชาชนนํามามอบให ไดสถาปนาตนเองขึ้นเปนชนชั้นนักบวช

การเขามาสูอินเดียของพวกอารยัน ทําใหพวกดราวิเดียนตองกลายเปนผูพายแพ
และถูกปกครอง และทําใหพวกอารยันมีฐานะความเปนอยูสูงกวาพวกดราวิเดียนมาก อีก
ทั้งในขณะนั้น นาจะมีชนชาติชาวปาเถื่อนอยูอีกเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ
ตอกันระหวางชนเหลานี้ไดกลายเปนเหตุใหเกิดชนชั้นวรรณะ ผูพิชิตจึงกลายเปน
ผูปกครอง ไดรวมกันสถาปนาตนเองเปนวรรณะกษัตริย พวกชนที่ทําอาชีพกสิกรรม 
หัตถกรรม และการคาจัดเปนวรรณะแพศย พวกนักบวช นักคิด ผูยึดถือและดําเนินการ
เกี่ยวกับอุดมการณของชาติจัดเปนวรรณะพราหมณ สวนพวกที่ไมมีอาชีพอยางเปนหลัก
แหลง ไมมีสมบัติอะไรเปนตนทุนสําหรับเลี้ยงชีพ นอกจากแรงกาย จัดเปนวรรณะศูทร 
คือพวกที่พายแพตอพวกอารยันนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ําต่ําสูงทางสังคมนี้ไดปรากฏรุนแรงอยูระหวางชน
สองจําพวก คือ จําพวกที่มีเงิน ไดกลายเปนกลุมชนผูไดเปรียบ และ จําพวกที่ไมมีเงิน 
เปนพวกวรรณะต่ํากลายเปนชนชั้นสกปรก ที่พวกวรรณะสูงแตะตองไมได 

                                                


บทความนี้แตเดิมเปนบทสารคดีชื่อ “รุงอรุณแหงพระธรรมทูตไทย” ซึ่งเจาของบทความนี้เปนผูเขียนขึ้นเพื่อทําเปนบทสาร
คดีพระธรรมทูตไทย ใหเปนอนุสรณการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๙
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จากสภาพสังคมที่มีชองวางระหวางชนชั้น ประกอบกับความลําบากแรนแคน
ของชนชั้นต่ําในสังคม ทําใหประชาชนสวนใหญแสวงหาคําตอบของปญหาพื้นฐาน
สําคัญของชีวิตมนุษย เกี่ยวกับการเกิด การตาย และชีวิตหลังจากตายแลว ตลอดถึงปญหา
ที่เกี่ยวกับความสุข ความทุกขที่ประสบอยูในชีวิตประจําวัน

การอุบัติขึ้นแหงพระพุทธศาสนา
สังคมอินเดียซึ่งอยูภายใตการปกครองของชนชาติอารยันกําลังประสบกับปญหา

ทางจิตวิญญาณเปนอยางมาก จึงมีปญญาชนออกแสวงความหลุดพนเพื่อหาคําตอบใหแก
ประชาชน

เจาชายสิทธัตถะเปนหนึ่งในบรรดาเหลาปญญาชนเหลานั้น ทรงตัดสินพระทัย
เสด็จออกบรรพชาดวยเหตุผลวาคงจักไดพบคําตอบของปญหาที่คนสวนใหญมีความ
สนใจใครรู ขณะที่พระองคมีชนมายุได ๒๙ พรรษา และเสด็จไปทรงศึกษาอยูในสํานัก
ของทานอาฬารดาบสและอุทกดาบสจนไดฌานสมาบัติ ๘ อันเปนความรูชั้นสูงสุดที่
อาจารยมีอยูในขณะนั้น เมื่อทรงพิจารณาในสิ่งที่พระองคไดรับจากอาจารยทั้งสองโดยถี่
ถวนแลวเห็นวาไมใชทางที่จะตรัสรูได จึงลาอาจารยเพื่อออกแสวงหาแนวทางดวย
สติปญญาของพระองคเองตอไป

ครั้งแรกทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาดวยวิธีการตางๆ มีการทรมานรางกายเปนตน ดวย
ความเชื่อวานาจะเปนหนทางที่จะนําไปสูความหลุดพนจนพระวรกายซูบผอม แตก็ทรง
ไดพิจารณาดวยพระปญญาอีกวาไมใชวิถีทางที่จะตรัสรูไดแตประการใด เพราะกายกับ
จิตไมอาจแยกการปฏิบัติออกจากกันได ตราบใดที่กายยังขาดความสมบูรณ จิตยอมอยูใน
ภาวะขาดความพรอมในการพิจารณาธรรมดวยปญญา จึงลมเลิกแนวทางที่มีลักษณะ
สุดโตงนั้นเสีย

การเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาในครั้งนั้นทําใหปญจวัคคียที่คอยปรนนิบัติรับใชอยูไม
เขาใจเหตุผลดังกลาว จึงไดละทิ้งพระองคไปสูปาอิสิปตนมฤคทายวัน

เจาชายสิทธัตถะทรงเชื่อมั่นในพระองควา การบําเพ็ญเพียรทางจิตตามแนวทาง
มัชฌิมาปฏิปทานาจะเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการแสวงหาความหลุดพน ทรงหันมาใช
วิธีการปฏิบัติทางจิตในบรรยากาศที่สงบปราศจากสิ่งรบกวนใดๆ ณ ภายใตตนศรีมหา
โพธิ์ในยามราตรีแหงวันเพ็ญเดือน ๖ บนริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม 
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เมื่อ ๔๕ ปกอนพุทธศักราช ทําใหพระองคทรงตรัสรูความจริงอันประเสริฐซึ่งเรียกวา 
อริยสัจจ ๔ ดวยอํานาจของจิตที่อยูในสภาวะสงบนิ่ง ไดเกิดความรูแจงอยางสมบูรณ
กลายเปนพระบรมศาสดาเอกในโลก ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูกับธรรมะที่พระองคทรง
บรรลุแลว ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเปนเวลา ๗ สัปดาห ในสัปดาหที่ ๘ ประทับนั่ง
ภายใตตนราชายตนะ(ตนไมเกต  มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Manilkara 
hexendra Dubard อยูทางทิศใตของตนพระศรีมหาโพธิ์) ทรงพิจารณาเห็นวา
ธรรมะที่พระองคตรัสรูนั้นมีสภาพละเอียดออนลุมลึก ยากที่บุคคลผูหมกมุนอยูในกาม
คุณจะรูตามได ทรงทอพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนผูอื่น 

 แตดวยพระมหากรุณาในหมูสัตวที่ทรงสั่งสมมาเปนเวลาชานาน พระพุทธองค
ทรงพิจารณาดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุแลว ทรงใครครวญวา “เราจะแสดงธรรมแกใคร
หนอเปนครั้งแรก” และทรงประจักษแจงดวยพระปญญาวา บุคคลที่มีอินทรียแกกลา มี
กิเลสเบาบางก็มีอยู บุคคลผูมีอินทรียปานกลางก็มีอยู บุคคลผูมีอินทรียออนแตเมื่อ
แนะนําพร่ําสอนไปพอรูตามไดก็มีอยู คนที่เปนปทปรมะแนะนําไมไดก็มีอยู ทรงหวัง
ประโยชนแกบุคคล ๓ จําพวกแรก จึงตกลงพระทัยจะแสดงธรรมโปรดสัตวผูเปนเวไนย
ชนทั้งหลาย ทรงดําริถึงผูที่สมควรรับพระธรรมเทศนา ทรงปรารภถึง อาฬารดาบสและ
อุทกดาบสผูซึ่งเคยเปนพระอาจารยวา มีอินทรียแกกลา มีกิเลสเบาบาง หากไดฟงธรรม
ของพระองคจะบรรลุธรรมสิ้นกิเลสไดโดยงาย แตทรงทราบวา ทั้ง ๒ไดถึงแกมรณะไป
เสียแลว ทรงหวนระลึกถึงอุปการะของปญจวัคคียซึ่งเคยมีตอพระองค ที่ไดหลีกไปอยู ณ 
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณาสี จึงเสด็จไปสูที่อยูของปญจวัคคีย ทรงแสดง
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเปนพระธรรมเทศนากัณฑแรก ทําใหทานอัญญาโกณฑัญญะได
ดวงตาเห็นธรรม ตอมาไดทําใหปญจวัคคียบรรลุเปนพระอรหันตครบทั้ง ๕ รูปนับวามี
พระอรหันตบังเกิดขึ้นในโลกแลว ๖ องค

 ในพรรษาแรกนี้พระพุทธองคประทรงประทับอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวง
เมืองพาราณาสี ณ ที่แหงนี้ไดทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรใหบรรลุเปนพระโสดาบัน 
และทรงใหบรรลุเปนพระอรหันต จึงไดประทานอุปสมบทแกยสกุลบุตรตลอดจนสหาย
ของยสะอีก ๕๕ คนจนใหไดบรรลุเปนพระอรหันตแลว

งานเผยแผพระพุทธศาสนาครั้งแรก 
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เปนอันวาพระอรหันตไดอุบัติขึ้นในโลกจํานวน ๖๑ องค พระพุทธองคเองก็ทรง
อยูจําพรรษาแรก ณ ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันนั้นเอง ครั้นออกพรรษาแลว ทรงสงพระ
สาวก ๖๐ รูปไปประกาศพระศาสนาในทิศตางๆดวยพระพุทธดํารัสวา “ภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้ เราและเธอทั้งหลายพนจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษย เธอ
ทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุขแกมหาชน เพื่อความอนุเคราะหแก
โลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไปรวมกันทางเดียว ๒ 
รูป”   และตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงแสดงธรรมอันงามทั้งในเบื้องตน งาม
ทามกลาง และงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยทั้งถอยคําและความหมายใหบริสุทธิ์
บริบูรณโดยประการทั้งปวง สัตวบางพวกที่มีกิเลสนอยมีอยู หากไมไดฟงธรรม พวกเขา
ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรไดรับ บุคคลผูจะรูถึงทั่วถึงธรรมจักมีเปนแนแท ภิกษุทั้งหลาย 
แมเราก็จักไปสูตําบลอุรุเวลาเสนานิคม” 

การเผยแผพระพุทธศาสนาสูนานาประเทศ 
หลังจากการทําสังคายนาครั้งที่ ๓ เสร็จแลวพระเจาอโศกและพระโมคคัลลีบุตร

ทรงพิจารณาเห็นวาพระพุทธศาสนาอาจจะดํารงอยูไดไมยั่งยืนในอินเดีย จึงไดสงสมณ
ทูตออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ เผื่อวาหากพระพุทธศาสนาเสื่อม
สูญไปจากอินเดีย พระพุทธศาสนาอันเปนประโยชนแกโลกก็จะมีปรากฏในประเทศอื่น 
จึงสงสมณทูต ๙ สายไปสูทิศตางๆ ดังนี้๑

๑. คณะของพระมัชฌันติกะไปสูแควนกัศมีระและแควนคันธาระ ไดแกแคชเมีย
ของอินเดียและบางสวนของอัฟกานิสถานปจจุบัน

๒. คณะของพระมหาเทวะไปสูแควนมหิสมณฑล ไดแกไมซอรของอินเดีย
ปจจุบัน

๓.  พระรักขิตเถระไปสูวนวาสีประเทศ ไดแกแควนกนราเหนือ อยูทางตะวันตก
เฉียงใตของอินเดีย

๔. คณะพระธรรมรักขิตไปสูประเทศอปรันตกชนบท ไดแกแถบชายทะเลตอน
เหนือบอมเบยปจจุบัน
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วศิน อินทสระ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณาคาร, พ.ศ. ๒๕๓๕ หนา ๗๒-๗๓
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๕. คณะพระมหาธรรมรักขิตไปสูประเทศมหารัฐ ไดแกรัฐมหาราษฎรของอินเดีย
ปจจุบัน

๖. คณะพระมหารักขิตไปสูโยนกประเทศ ไดแกประเทศกรีซในเอเชียกลาง 
เหนือประเทศอิหรานจนถึงเตอรกีสถาน 

๗. คณะพระมัชฌิมะ ไปสูหิมวันตะประเทศ ไดแกแถบภูเขาหิมาลัยและประเทศ
เนปาลในปจจุบัน

๘.คณะพระโสณะและพระอุตตระ ไปสูดินแดนสุวรรณภูมิ ไดแกลุมแมน้ํา
เจาพระยาตอนใตของประเทศไทยซึ่งมีนครปฐมเปนศูนยกลาง

๙. คณะพระมหินทะเถระ(พระราชโอรสของพระเจาอโศก) ไปสูลังกาทวีป 
ไดแกประเทศศรีลังกาปจจุบัน

วัดไทยแหงแรกในตางประเทศ
วัดไทยพุทธคยา ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เปนวัดไทยแหงแรกที่สรางขึ้นใน

ตางประเทศ รัฐบาลไทยโดยทานจอมพล ป. พิบูลสงครามสรางขึ้น ภายใตพระบรม
ราชูปถัมภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ เพื่อเปนพุทธบูชาตามคําเชิญของ
รัฐบาลอินเดีย และเพื่อเปนอนุสรณการฉลองครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 

วัดไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รัฐบาลไทยรวมกับคณะสงฆไทยได
สรางขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูภูมิพลฯ ไดพระราชทานนามวา “วัดพุทธปทีป” 
และใหเปนวัดไทยอยางเปนทางราชการ เมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ มีพระสงฆ
ไทยผลัดเปลี่ยนกันไปจําพรรษาตลอดมา

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา คณะสงฆไทยไดเริ่มงานเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ อันสืบเนื่องมาจากการที่สมเด็จพระพุฒาจารย
(อาจ อาสภมหาเถระ)ไดเดินทางรอบโลกเพื่อการดูงานพระพุทธศาสนา ไดจัดสง
พระสงฆออกไปยังตางประเทศเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมที่ตองการที่พึ่งทางใจ

พ.ศ.๒๕๑๕ คนไทยและคณะสงฆไทยไดรวมกันสรางวัดไทยลอสแองเจลิส 
และสรางวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี ตลอดจนวัดไทยในรัฐอื่นๆ อีก เชนวัดธรรมาราม ชิ
คาโก วัดพุทธวราราม โคโลราโด  



๖

งานพระธรรมทูตไทย
พุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ สมณวงศในประเทศลังกาไดขาดสูญลงอันเนื่องมาจาก

การกดขี่ของฝรั่งโปรตุเกส ดวยการหามไมใหพระสงฆประกอบพิธีอุปสมบทมาเปน
เวลาชานาน คงเหลือเพียงสามเณรรูปหนึ่งชื่อสรณังกร ไดพยายามขวานขวายเพื่อใหมี
การฟนฟูสมณวงศขึ้นใหม เวลานั้นเปนรัชสมัยของพระเจากิติสิริราชสิงหะ พระองคได
พยายามแสวงหาพระสงฆตางประเทศเพื่อมาใหการบรรพชาอุปสมบทในลังกา พระองค
ทรงทราบจากพวกพอคาวาที่กรุงศรีอยุธยาราชธานีแหงประเทศสยามมีพระภิกษุสงฆอยู
จํานวนมาก พระองคจึงสงราชทูตมาทูลขอคณะสงฆไปฟนฟูพระพุทธศาสนาในลังกา  

พ.ศ. ๒๒๗๕๒  กรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจาบรมโกษฐ พระองค
ทรงมอบใหสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุคัดเลือกพระเถระที่จะสงไปลังกา โดยเลือก
ไดพระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีเปนหัวหนาคณะ พรอมดวยพระอันดับอีก ๑๖ รูป 
นับเปนพระสงฆไทยคณะแรกที่ไดเดินทางไปลังกา แตเรือประสบมรสุม ทําใหเรือแตก
ที่นครศรีธรรมราช พระเจาบรมโกษฐถึงกับทรงทอพระทัย เพราะประสบอุปสรรคมา
หลายครั้ง แตราชทูตลังกาก็ทูลออนวอน จึงทรงใหคณะสงฆไทยเดินทางไปกับเรือฝรั่ง
ชาติฮอลันดา เริ่มเดินทางในวันแรม ๑๐ ค่ํา เดือนอาย ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๒๙๒-๒๒๙๕(โดยประมาณ)  ใชเวลาเดินทาง ๑ เดือนกับอีก ๒๑ วันจึงถึงลังกา และ
ไดจําพรรษาที่วัดบุปผาราม พระเจากิติสิริราชสิงหะโปรดใหผูกพัทธสีมาขึ้นเพื่อใหการ
อุปสมบทแกสามเณรสรณังกร ซึ่งเวลานั้นมีอายุ ๕๔ ปแลว วันเพ็ญเดือน ๘ พ.ศ. ๒๒๙๖  
สามเณรสรณังกรก็ไดรับการอุปสมบทจากคณะสงฆไทย เปนภิกษุรูปแรกแหงลังกา
คณะสงฆไทยชุดนี้ปฏิบัติศาสนกิจในลังกาประมาณ ๓-๔ ป๓  ไดอุปสมบทกุลบุตรชาว
ลังกาเปนภิกษุ ๗๐๐ และสามเณร ๓๐๐๐ กวารูป สมเด็จพระเจาบรมโกษฐไดโปรดให
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

คณะสงฆชุดพระวิสุทธาจารยไดปฏิบัติศาสนกิจในลังกาเปนเวลา ๔ ปได
อุปสมบทกุลบุตรชาวลังกาเปนภิกษุ ๓๐๐ รูป และสามเณรอีกเปนจํานวนมาก ไดกลับสู
กรุงศรีอยุธยา ในป พ.ศ. ๒๓๐๑ จากการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆกรุงศรีอยุธยาใน
ครั้งกระโนนไดกลายเปนตนกําเนิดของนิกายสยามวงศ หรือ อุบาลีวงศในประเทศศรี
ลังกามาตราบเทาถึงปจจุบันนี้ 

พ.ศ. ๒๓๕๗๕ สมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๒ 
ไดสงพระสงฆไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศลังกา 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 
และพระมวง รวมกับพระลังกาอีก ๒ รูป คือ พระรัตนปาละ และ พระหิธายะ รวมเปน 
๑๐ รูปออกเดินทางถึงปากน้ําชุมพร เครื่องจักรเรือเสีย จึงตกคางอยูที่นครศรีธรรมราช
เปนเวลา ๑๑ เดือนจึงไดออกเดินทางตอไป ถึงลังกาไดพักอยูที่วัดบุปผาราม เมืองแคนดี้ 
ซึ่งเปนวัดที่พระอุบาลีเคยจําพรรษา สงฆไทยคณะนี้ปฏิบัติศาสนกิจอยูเปนเวลา 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
เพื่อใหทานผูสนใจใครรูทราบถึงความเปนมาเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ จึงใครขอคัดเอา
บางสวนจากบทบันทึก “จากใจสูใจ”๖ ซึ่งพระราชปญญาเมธี อดีตรองอธิการบดีฝาย
กิจการตางประเทศ และ อดีตประธานดําเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเขียนไวในหนังสืออนุสรณ
พระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนท่ี ๑ มาใหทานไดบันทึกไวในความทรงจํา ดังนี้ 

“........นับแตพุทธศาสนิกชนชาวไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหัฐ 
อเมริกาไดเริ่มสรางวัดขึ้น เมื่อราวๆ ๒ทศวรรษมาแลว จํานวนวัดไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
เพิ่มขึ้นอยางมีกิจกรรมและความหมายตอชุมชนไทยและชาวตางชาติ ความเรียกรอง
ตองการพระธรรมทูตฯผูมีคุณสมบัติพรอมไปปฏิบัติศาสนกิจในตางแดนก็เพิ่มขึ้นเปน
เงาตามตัว

นัยวา ในที่ประชุมมหาเถรสมาคมเกือบทุกนัด จะมีวาระการขออนุมัตินําพระ
ธรรมทูตไปเผยแผยังตางประเทศ ปหนึ่งๆ เกือบ ๒๐๐ รูป การพิจารณาอนุมัติคอนขาง
รวบรัด และมีนอยรายมากจะถูกปฏิเสธ แมบางรูปจะมีพรรษาไมถึง ๕ (ยังไมพนนิสัย
มุตตกะ) มหาเปรียญก็ไมไดเปน ผูเสนอมักยืนยันวา ผานการอบรมฯ มาอยางดีแลวทุก
รูป

เหตุการณอยางนี้ไดสรางความอึดอัดขัดของแกพระมหาเถระผูใหญทั่วไป 
โดยเฉพาะกรรมการสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา มีพระราชกิตติเวที (สมฺปุณฺโณ 
ป.ธ.๗, พธ.บ.)เปนประธาน ซึ่งเปนผูอยูใกลเหตุการณท่ีสุด

สมัชชาสงฆไทยฯ ไดปรารภเรื่องนี้กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความ
ชวยเหลือเรื่องการจัดอบรมฯ เปนครั้งเปนคราวเสมอมา........

แตเรื่องนี้กลับเนิ่นชาคางคามาจนถึงสมัยของขาพเจา ก็ดวยปญหาสําคัญๆ 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?)
ปญหาทั้ง ๕ ขอนี้ เชื่อมโยงเปนอันเดียวกัน คือ ปญหาการบริหาร -จัดการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ อาจเปนหนวยเดียว หรือหลายฝายประสานกัน เชน ระหวางมหา
เถรสมาคม(ผูใหหลักประกัน) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ผูรับผิดชอบ)และสมัชชา
สงฆไทย(ผูใชพระธรรมทูต)ก็ได ถามีผูรับผิดชอบโครงการฯ แลว การหาทุนมา
ดําเนินการอาจพอมีเวลาชวยกันคอยๆ คิดหาทางตอไป

โดยธรรมดาแลว พวกเราผูนอย เมื่อมีปญหาก็มักมองขึ้นเบื้องบนเรื่อยๆ ไปหยุด
ที่มหาเถรสมาคม สําหรับโครงการฯ นี้ ก็พูดกันถึงหลักประกันวา เมื่อพระผานการอบรม
ฯ แลว ควรไดรับการคัดเลือกสงไปพรอมกับรับรองเรื่องการออก Passport และ
Visa สวนผูยังไมผานการอบรมฯ ก็ไมควรอนุญาตใหไป แตเรื่องของงานคณะสงฆก็
ไมงายแบบสูตรสําเร็จแบบ ๒ บวก ๒ เปน ๔ อยางพวกเราชอบคิดกัน แมขาพเจาตอน
แรกๆ คิดเชนนี้เหมือนกัน ตอมาก็คอยเขาใจแจมแจงขึ้น เมื่อไดมีโอกาสกราบเรียน
ปรึกษากับเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (อุปเสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วัดสระเกศ 
ประธานฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาประคุณฯ 
ไดเมตตาแนะนําและใหกําลังใจในการดําเนินการโครงการฯ แตเริ่มแรกจนถึงวาระ
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 
เรงเราวา เขาไดตั้งงบอุดหนุนการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศมาทุกป โดย
จัดแบงกันระหวางมหาจุฬาฯ และ มหามกุฏฯ แตเรามิไดใชใหถูกตองตามวัตถุประสงค
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เสียที (หมายถึงกรมการศาสนาและคณะสงฆ) แสดงความประสงคตอไปวา มหาจุฬาฯ 
นาจะจัดดําเนินการฯ ใหเปนจริงเสียในปนี้

ขาพเจา(คือ พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ 
ในขณะนั้น : ผูเขียน) พระมหายรรยง ฐานวโร* และ พระมหาทวี อิสฺสรญาโณ* ได
รวมกันและผลัดกันไปขอดูงบอุดหนุนที่กรมฯ หลายครั้ง ครั้งแรกไดขอมูลมาผิดพลาด
วา มีงบอยู ๑ ลานเศษ เจาหนาที่กรมฯบอกใหขาพเจาจัดทําโครงการฯ โดยละเอียด
ครอบคลุมงบจํานวนดังกลาวนั้นดวย ตอมาจึงทราบวา งบอุดหนุนมีอยูจริงๆ ในปนี้เพียง 
๑ แสนบาท แมจะทําหนังสือขออุดหนุนไปอีก ก็ไดรับคําตอบวางบไดจัดสรรไป
หมดแลวสําหรับปงบประมาณ ๒๕๓๘ นี้

โชคดีที่ในชวงเวลานั้น ทานประธานสมัชชาสงฆไทยฯ และเลขาธิการกําลังอยู
ระหวางกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยพอดี จึงทําใหการประสานงานเปนไปไดงายขึ้น

รายชื่อพระภิกษุที่วัดตางๆ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขออนุมัติสมัชชาสงฆไทยฯ ไป
ปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา และที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศอื่นๆอีกก็ทยอย
เขาสูฝายกิจการตางประเทศเรื่อยๆ พอถึงจุดนี้ ขาพเจาไดปรารภกับเพื่อนรวมงานวา คง
หยุดไมไดแลว ขาพเจาเองจึงเริ่มคนหาโครงการฯ เกามาปรับปรุงใหม พรอมกับราง
โครงสรางหลักสูตร ตารางบรรยาย รางประกาศแตงตั้งกรรมการฝายตางๆ และนัด
ประชุมตอไป

............ในสํานักงานฝายกิจการตางประเทศ นั้นมีพิมพดีดไฟฟาอยูเพียงเครื่อง
เดียว เวลาพิมพจดหมายแตละที เมื่อมีการแกไขตองพิมพใหมทั้งฉบับถึง ๓-๔เที่ยว การ
ทําโครงการฯ ใหญๆ เชนนี้ ถาไมมีอุปกรณอยางอื่นมาเพิ่มอีก โดยเฉพาะเครื่อง
คอมพิวเตอร โครงการฯ ก็คงไมสําเร็จได เจาหนาที่ฝายกิจการตางประเทศก็มาเรงเราเอา
กับขาพเจาเกือบทุกวัน สุดทายขาพเจาตองตัดสินใจโทรศัพทไปปรึกษากับโยมพี่สงบสุข 
ศรีน้ําเงิน ซึ่งมีฐานะดุจดังพี่สาวของขาพเจาวา ทําอยางไรจะไดอุปกรณมาทําโครงการ
อบรมพระธรรมทูตฯ ทางมหาวิทยาลัยก็ยังไมมีงบประมาณให คุยกันไมถึง ๑๐ นาที โยม
พี่สงบสุข เขาใจความประสงคของขาพเจาและประโยชนของโครงการฯโดยตลอด 

                                                


พระครูโพธิธรรมวิเทศ เจาอาวาสวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา รองประธานสมัชชาสงฆไทย
ในสหรัฐอเมริกา


ผศ. ดร. อภิพัธน วิศิษฏใจงาม อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
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ตอมาอีก ๒-๓ วัน โยมพี่ก็จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอรชั้นดีครบ ๑ ชุดมา
ถวาย จากนั้นเจาหนาที่ของขาพเจาก็ทํางานกันอยางกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น

ตอมาขาพเจาไดถือวิสาสะนิมนตทานเจาคุณพระเทพประสิทธิมนต (เขมงฺกโร)* 
วัดจักรวรรดิฯ มาเปนกรรมการพิจารณาหลักสูตรพระธรรมทูตฯ ดวย เมื่อสิ้นสุดการ
ประชุมทานเจาคุณถามถึงเรื่องงบประมาณดําเนินการ เมื่อทราบวายังไมมีเลย ทานจึง
ปวารณาถวายโครงการฯ ถึง ๑ แสนบาท (เมื่อโครงการฯ พอที่จะตั้งตัวไดแลวไมฝดเคือง
นัก พระเดชพระคุณฯ ก็ไดระงับไป แตก็ยังคงมีเมตตามาบรรยายถวายความรูแกพระ
ธรรมทูตฯ เปนประจําทุกรุนเสมอมา : ผูเขียน) 

แรงลุนหนุนเนื่องมาอีกก็คือ จากทานอธิการบดี(พระอมรเมธาจารย) และทาน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ(พระเมธีธรรมาภรณ) ทานอธิการบดีถามขาพเจาวา “เอาแน
นะ” ขาพเจาตอบรับ แลวทานก็พูดตอไปวา “มหาวิทยาลัยคงไมมีทุนใหนะ” ขาพเจา
ตอบวา “จะพยายามหาทุนเอง” ทานบอกวา “ยังงั้นก็ดี..เอา” ทานรองอธิการฝายวิชาการ
ไดชวยเสนอแนะเรื่องหลักสูตรที่มีประโยชนมากและใหกําลังใจดวยดีเสมอมา

อบอุนเจาประคุณฯ เขาใจ
ดังกลาวมาบางแลววา พระมหาเถระผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให

โครงการฯนี้สําเร็จลงได ก็คือ ทานเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (อุปเสนมหาเถระ 
ป.ธ. ๙ ) วัดสระเกศฯ ประธานกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ กรรมการ
มหาเถรสมาคม พวกเราเหลาพระธรรมทูตฯ คงตองจดจําพระคุณของทานเจาประคุณฯ 
ไวในสวนลึกแหงหัวใจตลอดไป

พระเดชพระคุณพระธรรมปญญาบดี (วรปฺุโญ ป.ธ.๙)* เจาอวาสวัดปากน้ํา ภาษี
เจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม และทานนายกสมาคมศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา คือ คุณ
โยมตรีธา เนียมขํา และคณะกรรมการฯ ไดเมตตานุเคราะหรับถวายภัตตาหารและน้ํา
ปานะตลอดการอบรมฯ นับวาเปนสวนสําคัญมากในการผลักดันใหโครงการฯ นี้เปนไป

                                                


พระพรหมวชิรญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆใน
สหรัฐอเมริกา


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย เจาอาวาสปากน้ํา กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
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ได เฉพาะงบประมาณคาใชจายเพื่อการนี้คงมิใชนอยเลยในภาวการณที่โครงการฯเรามี
ปจจัยอยางจํากัดเชนนั้น

พระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่ควรกลาวถึงในเนื้อที่อันจํากัดนี้ ก็คือ พระเดชพระคุณ
พระธรรมมหาวีรานุวัตร(อินฺทปฺโญ ป.ธ.๖) เจาอาวาสวัดไรขิง สามพราน นครปฐม ที่
เมตตานุเคราะหใหนําคณะพระธรรมทูตฯ เขาไปศึกษาวิชาคอมพิวเตอรที่โรงเรียนวัดไร
ขิ่งวิทยา พรอมทั้งถวายภัตตาหารและแนะนําใหกําลังใจดวยดี

พระมหาเถระภายในของเรา คือ พระราชกิตติเวที* (สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗,พธ.บ.) 
ประธานสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา และทานเลขาธิการ คือ พระมหายรรยง 
ฐานวโร ที่ไดอนุมัติปจจัยสวนหนึ่งของสมัชชาฯ (ไดอนุมัติงบประมาณจํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนเปนประจําทุกรุนเสมอมา : ผูเขียน) เพื่อการดําเนินงาน
โครงการฯ นี้

อีกรูปหนึ่งที่ทางโครงการฯ ตองกราบขอบพระคุณเปนพิเศษ ก็คือ พระเดช
พระคุณพระพรหมโมลี(ญาณวโร ป.ธ.๙) เจาอาวาสวัดยานนาวา 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
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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. เพื่อใหพระธรรมทูตมีความรู ความสามารถ มีจริยาวัตรงดงาม และมีความ

เชื่อมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศยิ่งขึ้น
๒.เพื่อเตรียมพระธรรมทูตผูมีคุณสมบัติเหมาะสมไวใหแกวัดไทยในเครือ

สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
๓. เพื่อสนองงานเผยแผพระพุทธสาสนาในตางประเทศของคณะสงฆไทย
๔. เพื่อสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นแกโลก

ระยะเวลาการอบรม 
๑.ภาคสาธารณูปการใชเวลาอบรม ๒๐ วัน เพื่อมุงใหพระธรรมทูตมีความสมัคร

สมานสามัคคีในการทํางานและแกปญหารวมกัน โดยมีการกอสรางกุฏิอนุสรณพระ
ธรรมทูตของแตละรุนเปนสื่อกลาง

๒.ภาคจิตภาวนาใชเวลาอบรม ๓๐ วัน เพื่อมุงใหพระธรรมทูตเกิดความเชื่อมั่น
ในพระรัตนตรัย และลึกซึ้งวิปสสนากรรมฐาน
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๓.ภาควิชาการใชเวลาในการอบรม ๓๐ วัน เพื่อใหพระธรรมทูตมีความแมนยํา
ในพระไตรปฎก เขาใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ตลอดจนวิธีการเผยแผ
ใหมๆที่สอดคลองกับสภาพสังคมยุคขอมูลขาวสาร

(๒) การสัมมนาพระธรรมทูตในตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ สัมมนาที่วัดไทย กรุงวอชิงตันดี ซี สหรัฐอเมริกา มีความเห็น

รวมกันที่จะกําหนดทิศทางการเผยแผพระพุทธศาสนาและพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง
ทางวัฒนธรรม และการศึกษาพระพุทธศาสนาของคนสองวัฒนธรรมและเจาของ
ประเทศ

พ.ศ. ๒๕๔๕ สัมมนาที่วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอรแลนด ทวีป
ยุโรป ไดสนับสนุนใหมีองคกรการบริหารจัดการทางพระพุทธศาสนาในภาคพื้นยุโรป

พ.ศ.๒๕๔๗ พระสัมมนาที่วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา สนับสนุนใหยก
ฐานะโครงการอบรมธรรมทูตสายตางประเทศขึ้นเปนวิทยาลัยการพระธรรมทูตใน
ประเทศไทย

สนับสนุนใหปรับโครงสรางการบริหารสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา ใหมี
เขตปกครอง มีเจาคณะปกครองตามลําดับชั้น

พ.ศ. ๒๕๔๘ สัมมนาที่วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี สนับสนุนใหมีการกอตั้ง
สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเถรวาทในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๕๒ สัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลก ทั้งพระธรรมทูตในอเมริกา ยุโรป 
เอเชีย และแปสิฟค ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี ทําใหเกิดปฏิญญาวอชิงตัน ดี. ซี. ซึ่งลง
นามโดยตัวแทนที่เกี่ยวของจากฝายตางๆ เชน 

ผูแทนคณะสงฆไทยไดแก พระพรหมวชิรญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา 
กรุงเทพฯ และพระพรหมโมลี เจาอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ 

ผูแทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดแก พระธรรมโกศาจารย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูแทนพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกา ไดแก พระเทพกิตติโสภณ ประธาน
สมัชชาสงฆในสหรัฐอเมริกา วัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอรค
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ผูแทนพระธรรมทูตสายยุโรป ไดแก พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสหภาพสงฆ
ยุโรป วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอรแลนด

ผูแทนพระธรรมทูตสายโอเชี่ยนเนีย ไดแก พระครูวรกิตติโสภณ ประธาน
สหภาพสงฆโอเชี่ยนเนีย ประเทศนิวซีแลนด

ผูแทนพระธรรมทูตสายเอเชีย ไดแก พระมหาพัน สุภาจาโร วัดไทยนาลันทา 
อินเดีย

ผูแทนจากสถานทูตไทยประจํากรุงวอชิงตัน ไดแก นายดํารง ใครครวญ อุปทูต
ไทยประจํากรุงวอชิงตัน

ผูแทนจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ไดแก  ดร.อํานาจ บัวศิริ 
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

ใจความสําคัญในปฏิญญาวอชิงตัน ดี.ซี. มีดังนี้
๑.กําหนดใหมีการทํางานรวมกันระหวางสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพสงฆไทยในยุโรป อินเดีย-เนปาล สหราช
อาณาจักร เอเชีย โอเชียเนีย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้ง
พยายามขยายขอบขายงานไปทั่วทุกภูมิภาคที่มีพระธรรมทูตไทยไปปฏิบัติศาสนกิจ

๒.รวมกันดําเนินการจัดทําแผนพัฒนางานพระธรรมทูตไทยสายตางประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพระธรรมทูต การ
พัฒนางานดานวิปสสนากัมมัฏฐาน การจัดทําเอกสารวิชาการ การจัดทําสื่อ กิจกรรมเพื่อ
การเผยแผและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ตลอดจนการวางแผนเตรียมการใหมี
สถาบันฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศอยางเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความ
มั่นคงยั่งยืนตลอดไป

๓.รวมกันดําเนินการในเรื่องสําคัญเรงดวนตางๆ เชน เรื่องการออกวีซาสําหรับ
พระธรรมทูตไทยในตางประเทศ การหาเครือขายสนับสนุน การตั้งกองทุน

๔.มอบหมายผูแทนสวนงานและองคกรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพระ
ธรรมทูตไทยสายตางประเทศมาเปนผูรวมจัดทําแผนพัฒนางานพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศและการดําเนินงานใหสอดคลองตามนโยบายของคณะสงฆไทย กําหนด
รูปแบบ หลักการแนวทางและวิธีการทํางานรวมกันเพื่อเสนอที่ประชุมรวมพิจารณา
ตามลําดับขั้นตอนตอไป
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๕.ใหผูแทนที่ไดรับมอบหมายตามขอ ๔ รวมกันกําหนดกรอบแนวคิดและ
รูปแบบการจัดประชุมพระธรรมทูตไทยสายตางประเทศครั้งตอไป ตลอดจนเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เห็นสมควร

(๓) อนาคตของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ
งานยกฐานะโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศเปนวิทยาลัยการพระ

ธรรมทูต โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย รวมกับสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกาโดยกองวิเทศสัมพันธเปน
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการอบรมมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๒ และก็จะมีตอไป ตราบ
เทาที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยูในลมหายใจของมนุษยชาติ โครงการอบรมพระธรรมทูตฯ
ที่ดําเนินการตั้งแตตนมานั้น เปนลักษณะของหลักสูตรการอบรมชั่วคราวมุงแกปญหา
เฉพาะหนา สวนการที่จะใหมีหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนระยะยาวนั้นเปนหนาที่
หลักการของมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน
จะตองทําการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ วาที่จริงแลวหลักสูตรโครงการอบรมพระธรรม
ทูตสายตางประเทศ ทั้งที่เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต ซึ่งโครงการอบรม
พระธรรมทูตฯไดรางและมอบใหคณะพุทธศาสตรเปนเจาของเรื่องนําเสนอสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสภาวิชาการไดรับรองแลว และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตพระธรรมทูตที่ไดรับการรับรองจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม
แลว 

ความเปนจริง การที่จะพัฒนาโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ ขึ้นสูระดับหลักสูตร
ที่มี การจัดการ เรี ยนการสอนเปนระยะเวลาอย างนอยหนึ่ งป  เชน  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรฯทั้ง ๒ หลักสูตรดังกลาวแลว กระทั่งถึงหลักสูตรระดับปริญญาอันจะ
นําไปสูการตั้งสถาบันฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศอยางเปนระบบ เชน
วิทยาลัยการพระธรรมทูต(Buddhist Missionary College)นั้นในขั้น
หลักการ ไมมีผูใดขัดขวาง คัดคาน หรือ เปนอุปสรรคเลยแมแตนอย ทุกฝายมีความเห็น
ตรงกันหมด จะเห็นไดจากความเห็นในคราวประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฯ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๗ ที่วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา สนับสนุนใหยกฐานะโครงการอบรม
ธรรมทูตสายตางประเทศขึ้นเปนวิทยาลัยการพระธรรมทูตในประเทศไทย และในการ
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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
ตั้งขึ้นในใจวา “กองวิเทศสัมพันธ !” ถาเปนดังคําตอบ (ในใจ) ที่วานี้  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรฯ ทั้ง ๒ หลักสูตรคงไมหยุดชะงักมาจนบัดนี้ 

งานสรางบุคลากรดานการเผยแผที่ถูกเรียกวา “พระธรรมทูต” ซึ่งเปนงานที่คณะ
สงฆมอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ คือ 
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ ซึ่งทุกฝายยอมรับและชื่นชม ดวยเหตุผล
อยางนอย ๒ ประการ คือ 

๑.ไดพระธรรมทูตที่ผานการอบรม ทั้งภาคคันถธุระ และ ภาควิปสสนาธุระ
๒.สามารถทําการกลั่นกรองพระสงฆที่จะไปเปนพระธรรมทูตสายตางประเทศ

ไดไมนอยกวา ๙๐ เปอรเซ็นตของผูที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศ
(๔) ลักษณะของพระธรรมทูตสายตางประเทศที่พึงประสงค
      ๑. มีอาจาระที่งดงาม เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส
      ๒.มีความแมนยําในคัมภีรพระไตรปฎกและลึกซึ้งในจิตภาวนา
      ๓.มีความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
(๕) งานจัดตั้งกองทุนพระธรรมทูตและการเผยแผ
งานเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไทยนั้นมีลักษณะตางคนตางทําโดยมี

คณะสงฆเปนผูควบมาตรฐานคุณสมบัติของพระสงฆที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจใน
ตางประเทศ วัดตางๆ ที่ตองการพระสงฆไปปฏิบัติศาสนกิจจึงตองรับผิดชอบคาใชจาย
ทั้งหมด เชน คาตั๋วเครื่องบิน(นัยวาคณะสงฆทานมีนโยบายไมใหนําเงินตราออกนอก
ประเทศ) คาประกันโรคภัยไขเจ็บ นี้คือเรื่องตัวอยาง  เหตุเพราะไมมีกองทุนสวัสดิการ 

ในเรื่องนี้ ขาพเจาจําไดวา มีพระธรรมทูตรูปหนึ่งจากวัดราษฎรบํารุง แถวๆ บาง
ซอน กรุงเทพฯ ไปปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาไดถึงแกมรณภาพลงดวยอุบัติเหตุ
ชนิดหนึ่ง และแลวโยมมารดาของพระธรรมทูตรูปนั้นไดเขาพบอธิบดีกรมการศาสนา
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(สมัยนั้น)เพื่อรองเรียนขอความชวยเหลือ โดยไดแจงแกทานอธิบดีวา ตนมีลูกชายเพียง
คนเดียวไดไปทํางานรับใชพระศาสนาในฐานะพระธรรมทูตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และ ไดถึงแกมรณภาพลง หากลูกชายไปทําหนาที่ในฐานะเปนทหารเขาก็จะตองไดคา
ชดใชจากหนวยงานตนสังกัด ในกรณีลูกชายของตนนี้จะไดคาชดใชหรือไม? อธิบดีได
แจงแกโยมมารดาพระธรรมทูตรูปนั้นวา ไมมีทุนสวัสดิการที่จะชดใชใหได ทั้งไมได
รับผิดชอบในการสงพระสงฆไปปฏิบัติศาสนกิจดังกลาวดวย จึงแนะนําใหไปที่กอง
วิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะเปนผูอบรม นาจะรูเรื่องนี้
เปนอยางดี โยมไดเขาพบทานรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ และรองเรียนวา ตน
ไดสูญเสียพระลูกชายเพียงคนเดียวที่ตนมีความหวังวาจะไดพึ่งพา ทานรองอธิการบดีฯ
ไดบอกแกโยมไปตามความเปนจริงวา ไมมีกองทุนใดๆ ที่จะชดใชใหไดเลย นอกจากไป
เปนเจาภาพสวดบําเพ็ญกุศลศพพระลูกชายใหในนามของโครงการอบรมพระธรรมทูต
สายตางประเทศเทานั้นโยมเองก็ไดพยายามมาเขาพบทานรองอธิการฯ หลายครั้ง สุดทาย
ทานรองอธิการบดีฯ จึงตองไดสละปจจัยสวนตัวมอบใหโยมมารดาพระธรรมทูตรูปนั้น
ไป นี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ ๑๐ กวาปผานมาแลว 

 เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกาที่วัด
มงคลเทพมุนี เมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) ไดมีมติเห็นชอบรวมกันตั้งกองทุนพระ
ธรรมทูต โดยทุนเริ่มตนไดจากการบริจาคของพระธรรมทูตสายตางประเทศสายอเมริกา 
ยุโรป โอเชี่ยนเนีย และเอเชีย ไดทุนประเดิมเริ่มตนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ กวาเหรียญสหรัฐ 
และไดออกระเบียบวาดวยกองทุนพระธรรมทูตสายตางประเทศ ลงนามโดยพระเทพ
กิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจาก
วันลงนามเปนตนไป

(๖) ศูนยบริหารและประสานงานพระธรรมทูต
การพระธรรมทูตสายตางประเทศของไทยเกิดขึ้นมาจากการที่คนไทยไดจากบาน

เกิดเมืองนอนไปรับราชการ ไปประกอบอาชีพ ในประเทศถิ่นที่มีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม จึงมีการสรางวัดขึ้นทั้งในยุโรปและอเมริกา (ยกเวนวัดไทยในอินเดีย และ วัด
ไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ) ทําใหเกิดมีการนิมนตพระสงฆผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไปเจริญศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเปนหลัก การไปปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆที่ไดรับการ
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นิมนตขึ้นอยูกับความคุนเคยใกลชิดกัน เชน อาจอยูในฐานะลูกศิษยกับอาจารย เพื่อนกับ
เพื่อนที่รูจักกันเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะแตละวัดพยายามหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงตอการ
แยกตัวออกไปสรางวัดแหงใหมซึ่งมีสูงมาก กิจกรรมงานการเผยแผก็เปนไปตาม
ศักยภาพของวัดนั้นๆ

ปจจุบันการการคัดเลือกพระสงฆที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศเปน
หนาที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมกับสมัชชาสงฆไทยใน
สหรัฐอเมริกา โดยกองวิเทศสัมพันธเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการกลั่นกรองดวย
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกพระสงฆเขารับการอบรมในแตละรุนการอบรม เมื่อ
การอบรมจบลง คณะกรรมการชุดนั้นก็สิ้นสุดลงเชนเดียวกัน  พระสงฆที่ผานโครงการ
อบรมพระธรรมทูตฯ แลว แตละทานเหลานั้นก็ตองตะเกียกตะกาย พยายามที่จะไป
ปฏิบัติงานรับใชพระศาสนาดวยลําแขงของตนเอง สวนการอนุมัติใหไปปฏิบัติศาสนกิจ
ในฐานะพระธรรมทูตสายตางประเทศนั้นเปนความเมตตาของที่ประชุมมหาเถรสมาคม

ณ ปจจุบันนี้ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาในฐานะเปนพระ
ธรรมทูตฯ ก็ยิ่งมีขั้นตอนที่ยุงยากมากขึ้น และใชเวลาดําเนินการไมนอยกวา ๓ เดือน ซึ่ง
ตองมีคาใชจายไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาท)เปนอยางนอยเปนคาธรรมเนียม 
(ไมรวมกับคาตั๋ว) สวนที่จะไปทวีปยุโรป พระธรรมทูตฯ จะตองเรียนรูวัฒนธรรมดาน
ภาษาของประเทศนั้นๆ ใหสามารถสื่อสารกับเจาของประเทศเขาใหได ถาสื่อสารดวย
ภาษาของเขาไมได ทานก็จะอยูในประเทศนั้นไดเพียง ๓ เดือน อยางมากอยูไดเปนเวลา 
๑ ปแลวก็จะตองถูกใหกลับ (จริงๆ แลวเงื่อนไขนี้ดี เพราะจะทําใหพระธรรมทูตตอง
พัฒนาตนเองยิ่งๆขึ้นไป) เมื่อกลับมาแลว ไปอีกไดไหม? ตอบวา ได แตการกลับไป 
กลับมานี้คงไมใชเรื่องสนุกสําหรับผูที่ตั้งใจอุทิศตนเพื่องานพระศาสนา ปญหานี้จะ
ไดรับการแกไขหรือไม  

แตในอีกดานหนึ่ง ชาวพุทธก็มีความภูมิใจอยูไมนอย เมื่อวันวิสาขบูชาไดเวียนมา
บรรจบในแตละป จึงมีการจัดงานตามวัดวาอารามตางๆ เทาที่ศักยภาพของตนๆ จะ
อํานวยให  สวนระดับประเทศและนานาชาตินั้นรัฐบาลไดถวายทุนไมต่ํ ากวา 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท(รอยลานบาท) เพื่อสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขโลกใน
ประเทศไทยอยางยิ่งใหญในแตละป โดยนัยแหงความหมายวา “วันวิสาขบูชาเปนวัน
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 ขอใหเราชาวพุทธไดหันมาสรางเสริมงานเพื่อสรางสันติภาพ
โลกระดับฐานของเจดีย เจดียสวยก็เพราะเจดียมียอด แตเจดียจะมั่นคงก็เพราะเจดียมีฐาน
กลาวคือ งานพระธรรมทูตสายตางประเทศท่ียังเควงควางอยูทามกลางมหาสมุทร หาผูสง
เสบียงไมได ปลอยใหเผชิญอยูกับคลื่นและลมตามลําพัง แทที่จริง งานพระธรรมทูตเปน
งานที่จะสงเสริมบทบาทขององคการสหประชาชาติที่ไดกรุณายกยองพระพุทธศาสนาวา 
เปนศาสนาแหงสันติภาพสมกับพุทธดํารัสที่วา “......พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกา
นุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ ...... เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข 
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย”

เทาที่ เปนอยูในขณะนี้  ยังไมมีหนวยงานใดเขารับผิดชอบงานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาโดยตรงเพื่อการบริหารและประสานงานอยางเปนรูปธรรม ถามีจะทํา
ใหเกิดผลดี คือ 

๑.เปนหนวยงานศูนยกลางบริหารงานการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ 
เชน การขึ้นทะเบียนพระธรรมทูตที่ผานการฝกอบรมแลววามีเทาไร ที่กําลังปฏิบัติงาน
อยูมีเทาไร อยูที่ไหน และกลับมาแลวมีเทาไร อยูที่ไหน เพราะถือวาพระสงฆเหลานี้เปน
บุคลากรของพระศาสนาผูทรงคุณคา  

๒. เปนศูนยประสานงานระหวางสายงานพระธรรมทูตสายตางประเทศกับ
สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพสงฆยุโรป และองคกรสงฆอื่นๆ ใน
ตางประเทศ ซึ่งจะเปนหลักประกันแกพระสงฆผูมีวุฒิบัตรพระธรรมทูตที่ไดขึ้นทะเบียน
ไวแลว และ พรอมที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจตามคําสั่งของศูนยฯ

๓. เปนศูนยคอยติดตามการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตฯ ซึ่งจะทําใหพระ
ธรรมทูตฯทําไวในใจอยูเสมอวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพระสงฆไทยที่กําลังปฏิบัติงาน
รับใชชาติ และ พระพุทธศาสนา ซึ่งจะทําใหพระธรรมทูตฯไมรูสึกถูกทอดทิ้ง และ มี
ความยั้งคิดถาหากจะทําสิ่งใดๆอันผิดแผกแตกตางไปจากวัตถุประสงคของงาน “ธรรม
ทูต” 
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(๗) ศูนยวิปสสนานานาชาติ
ศูนยวิปสสนานานาชาติ นาจะเปนศูนยรองรับผลสัมฤทธิ์จากศาสนกิจของพระ

ธรรมทูตฯ ซึ่งชาวตางชาติมีศรัทธาตองการบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เพื่อ
ศึกษาธรรมและปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พรอมทั้งเปนที่รองรับพระธรรมทูตฯที่เกษียณ
ตัวเองจากงานศาสนกิจในตางประเทศ หากยังไมมีสถานที่พํานักก็สามารถมาพํานักอยู
ในศูนยวิปสสนานานาชาตินี้ได และทานเหลานี้จะกลายเปนพระวิปสสนาจารยใหแก
พระภิกษุชาวตางชาติภายในศูนยฯ และศูนยวิปสสนานานาชาติแหงนี้จะกลายเปน
เสมือนวัดนานาชาติ 

สถานที่ที่มีความเหมาะสมทั้งอากาศที่มีความเย็นสบาย มีปาไมรมรื่นเปน
ธรรมชาติมาก และขนาดก็กวางใหญประมาณ ๙๐๐ ไรสําหรับใชเปนศูนยวิปสสนา
นานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีอยูแลว คือ ศูนยพัฒนาศาสนา
แคมปสน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

เพราะฉะนั้น ตราบใดที่พระพุทธศาสนายังอยูคูกับคณะสงฆไทยและชาติไทย 
งานเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศก็ยังจะตองอยูใน
ความรับผิดชอบของคณะสงฆ ความรับผิดชอบนี้จะตองออกมาในรูปขององคกรที่
สามารถบริหารงานการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต สถาบันฝกอบรมและ
หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อใหไดบุคลากรของพระศาสนาที่มีวิสัยทัศนทันตอกาล
สมัยอยูเสมอ มีกองทุนสวัสดิการ ตลอดจนมีศูนยรองรับผูมีศรัทธาตองการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม เพื่อใหงานพระธรรมทูตสามารถนําประโยชนสุขไปสูมหาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะเปนการสนองพระพุทธดํารัสที่พระพุทธองคทรงมีแกพระอรหันต 
๖๐ รูปที่ทรงสงออกไปทําการประกาศพระศาสนาเปนครั้งแรกวา  

 จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย 
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“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข 
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย”
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โดย       พระครูโฆสิตพุทธศาสตร์

                                          



              รก.ผอ. กองวิเทศสัมพันธ์ มจร.

ในอินเดีย มีคำสอนอันเก่าแก่ซึ่งถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์พระเวทที่สอนกันอยู่ในเวลานั้น มีขนบธรรมเนียมต่างๆและพิธีบูชาเทพเจ้าที่ผู้คนในสมัยนั้นคิดว่าเป็นผู้บัญชาธรรมชาติให้เป็นไปต่างๆ การที่พวกอารยันเข้ามาอยู่ในอินเดียก็ได้ทำให้เกิดปัญหาทางเชื้อชาติขึ้น โดยฝ่ายอารยันซึ่งถือว่าตนเป็นฝ่ายชนะจึงตั้งตนเป็นผู้ปกครอง และในเวลานั้นได้มีความเชื่ออยู่แล้วว่าคนเราหลังจากตายแล้วอาจมีอยู่ในรูปเค้าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในคัมภีร์พราหมณะ ซึ่งเป็นคัมภีร์ตอนท้ายของคัมภีร์พระเวท ได้ยกย่องพวกพราหมณ์ให้เป็นผู้ถือเอกสิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรับผลประโยชน์จากการบุญที่ประชาชนนำมามอบให้ ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นชนชั้นนักบวช

การเข้ามาสู่อินเดียของพวกอารยัน ทำให้พวกดราวิเดียนต้องกลายเป็นผู้พ่ายแพ้และถูกปกครอง และทำให้พวกอารยันมีฐานะความเป็นอยู่สูงกว่าพวกดราวิเดียนมาก อีกทั้งในขณะนั้น น่าจะมีชนชาติชาวป่าเถื่อนอยู่อีกเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้น การปฏิบัติต่อกันระหว่างชนเหล่านี้ได้กลายเป็นเหตุให้เกิดชนชั้นวรรณะ ผู้พิชิตจึงกลายเป็นผู้ปกครอง ได้รวมกันสถาปนาตนเองเป็นวรรณะกษัตริย์ พวกชนที่ทำอาชีพกสิกรรม หัตถกรรม และการค้าจัดเป็นวรรณะแพศย์ พวกนักบวช นักคิด ผู้ยึดถือและดำเนินการเกี่ยวกับอุดมการณ์ของชาติจัดเป็นวรรณะพราหมณ์ ส่วนพวกที่ไม่มีอาชีพอย่างเป็นหลักแหล่ง ไม่มีสมบัติอะไรเป็นต้นทุนสำหรับเลี้ยงชีพ นอกจากแรงกาย จัดเป็นวรรณะศูทร คือพวกที่พ่ายแพ้ต่อพวกอารยันนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางสังคมนี้ได้ปรากฏรุนแรงอยู่ระหว่างชนสองจำพวก คือ จำพวกที่มีเงิน ได้กลายเป็นกลุ่มชนผู้ได้เปรียบ และ จำพวกที่ไม่มีเงิน เป็นพวกวรรณะต่ำกลายเป็นชนชั้นสกปรก ที่พวกวรรณะสูงแตะต้องไม่ได้ 

จากสภาพสังคมที่มีช่องว่างระหว่างชนชั้น ประกอบกับความลำบากแร้นแค้นของชนชั้นต่ำในสังคม ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่แสวงหาคำตอบของปัญหาพื้นฐานสำคัญของชีวิตมนุษย์ เกี่ยวกับการเกิด การตาย และชีวิตหลังจากตายแล้ว ตลอดถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความสุข ความทุกข์ที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน

การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา

สังคมอินเดียซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติอารยันกำลังประสบกับปัญหาทางจิตวิญญาณเป็นอย่างมาก จึงมีปัญญาชนออกแสวงความหลุดพ้นเพื่อหาคำตอบให้แก่ประชาชน


เจ้าชายสิทธัตถะเป็นหนึ่งในบรรดาเหล่าปัญญาชนเหล่านั้น ทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกบรรพชาด้วยเหตุผลว่าคงจักได้พบคำตอบของปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีความสนใจใคร่รู้ ขณะที่พระองค์มีชนมายุได้ ๒๙ พรรษา และเสด็จไปทรงศึกษาอยู่ในสำนักของท่านอาฬารดาบสและอุทกดาบสจนได้ฌานสมาบัติ ๘ อันเป็นความรู้ชั้นสูงสุดที่อาจารย์มีอยู่ในขณะนั้น เมื่อทรงพิจารณาในสิ่งที่พระองค์ได้รับจากอาจารย์ทั้งสองโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้ได้ จึงลาอาจารย์เพื่อออกแสวงหาแนวทางด้วยสติปัญญาของพระองค์เองต่อไป


ครั้งแรกทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาด้วยวิธีการต่างๆ มีการทรมานร่างกายเป็นต้น ด้วยความเชื่อว่าน่าจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจนพระวรกายซูบผอม แต่ก็ทรงได้พิจารณาด้วยพระปัญญาอีกว่าไม่ใช่วิถีทางที่จะตรัสรู้ได้แต่ประการใด เพราะกายกับจิตไม่อาจแยกการปฏิบัติออกจากกันได้ ตราบใดที่กายยังขาดความสมบูรณ์ จิตย่อมอยู่ในภาวะขาดความพร้อมในการพิจารณาธรรมด้วยปัญญา จึงล้มเลิกแนวทางที่มีลักษณะสุดโต่งนั้นเสีย


การเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาในครั้งนั้นทำให้ปัญจวัคคีย์ที่คอยปรนนิบัติรับใช้อยู่ไม่เข้าใจเหตุผลดังกล่าว จึงได้ละทิ้งพระองค์ไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน


เจ้าชายสิทธัตถะทรงเชื่อมั่นในพระองค์ว่า การบำเพ็ญเพียรทางจิตตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทาน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแสวงหาความหลุดพ้น ทรงหันมาใช้วิธีการปฏิบัติทางจิตในบรรยากาศที่สงบปราศจากสิ่งรบกวนใดๆ ณ ภายใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ในยามราตรีแห่งวันเพ็ญเดือน ๖ บนริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราช ทำให้พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐซึ่งเรียกว่า อริยสัจจ์ ๔ ด้วยอำนาจของจิตที่อยู่ในสภาวะสงบนิ่ง ได้เกิดความรู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ กลายเป็นพระบรมศาสดาเอกในโลก ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่กับธรรมะที่พระองค์ทรงบรรลุแล้ว ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเป็นเวลา ๗ สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ ๘ ประทับนั่งภายใต้ต้นราชายตนะ(ต้นไม้เกต  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Manilkara hexendra Dubard อยู่ทางทิศใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์) ทรงพิจารณาเห็นว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมีสภาพละเอียดอ่อนลุ่มลึก ยากที่บุคคลผู้หมกมุ่นอยู่ในกามคุณจะรู้ตามได้ ทรงท้อพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่น 

 แต่ด้วยพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ที่ทรงสั่งสมมาเป็นเวลาช้านาน พระพุทธองค์ทรงพิจารณาดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุแล้ว ทรงใคร่ครวญว่า “เราจะแสดงธรรมแก่ใครหนอเป็นครั้งแรก” และทรงประจักษ์แจ้งด้วยพระปัญญาว่า บุคคลที่มีอินทรีย์แก่กล้า มีกิเลสเบาบางก็มีอยู่ บุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางก็มีอยู่ บุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนแต่เมื่อแนะนำพร่ำสอนไปพอรู้ตามได้ก็มีอยู่ คนที่เป็นปทปรมะแนะนำไม่ได้ก็มีอยู่ ทรงหวังประโยชน์แก่บุคคล ๓ จำพวกแรก จึงตกลงพระทัยจะแสดงธรรมโปรดสัตว์ผู้เป็นเวไนยชนทั้งหลาย ทรงดำริถึงผู้ที่สมควรรับพระธรรมเทศนา ทรงปรารภถึง อาฬารดาบสและอุทกดาบสผู้ซึ่งเคยเป็นพระอาจารย์ว่า มีอินทรีย์แก่กล้า มีกิเลสเบาบาง หากได้ฟังธรรมของพระองค์จะบรรลุธรรมสิ้นกิเลสได้โดยง่าย แต่ทรงทราบว่า ทั้ง ๒ได้ถึงแก่มรณะไปเสียแล้ว ทรงหวนระลึกถึงอุปการะของปัญจวัคคีย์ซึ่งเคยมีต่อพระองค์ ที่ได้หลีกไปอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณาสี จึงเสด็จไปสู่ที่อยู่ของปัญจวัคคีย์ ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก ทำให้ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม ต่อมาได้ทำให้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ครบทั้ง ๕ รูปนับว่ามีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว ๖ องค์

 ในพรรษาแรกนี้พระพุทธองค์ประทรงประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณาสี ณ ที่แห่งนี้ได้ทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน และทรงให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ จึงได้ประทานอุปสมบทแก่ยสกุลบุตรตลอดจนสหายของยสะอีก ๕๕ คนจนให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งแรก 

เป็นอันว่าพระอรหันต์ได้อุบัติขึ้นในโลกจำนวน ๖๑ องค์ พระพุทธองค์เองก็ทรงอยู่จำพรรษาแรก ณ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นเอง ครั้นออกพรรษาแล้ว ทรงส่งพระสาวก ๖๐ รูปไปประกาศพระศาสนาในทิศต่างๆด้วยพระพุทธดำรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราและเธอทั้งหลายพ้นจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชน เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่อย่าไปรวมกันทางเดียว ๒ รูป”   และตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงแสดงธรรมอันงามทั้งในเบื้องต้น งามท่ามกลาง และงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ทั้งถ้อยคำและความหมายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยประการทั้งปวง สัตว์บางพวกที่มีกิเลสน้อยมีอยู่ หากไม่ได้ฟังธรรม พวกเขาย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้รับ บุคคลผู้จะรู้ถึงทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่แท้ ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม” 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่นานาประเทศ 

หลังจากการทำสังคายนาครั้งที่ ๓ เสร็จแล้วพระเจ้าอโศกและพระโมคคัลลีบุตรทรงพิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาอาจจะดำรงอยู่ได้ไม่ยั่งยืนในอินเดีย จึงได้ส่งสมณทูตออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ เผื่อว่าหากพระพุทธศาสนาเสื่อมสูญไปจากอินเดีย พระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์แก่โลกก็จะมีปรากฏในประเทศอื่น จึงส่งสมณทูต ๙ สายไปสู่ทิศต่างๆ ดังนี้



๑. คณะของพระมัชฌันติกะไปสู่แคว้นกัศมีระและแคว้นคันธาระ ได้แก่แคชเมียของอินเดียและบางส่วนของอัฟกานิสถานปัจจุบัน


๒. คณะของพระมหาเทวะไปสู่แคว้นมหิสมณฑล ได้แก่ไมซอร์ของอินเดียปัจจุบัน


๓.  พระรักขิตเถระไปสู่วนวาสีประเทศ ได้แก่แคว้นกนราเหนือ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย


๔. คณะพระธรรมรักขิตไปสู่ประเทศอปรันตกชนบท ได้แก่แถบชายทะเลตอนเหนือบอมเบย์ปัจจุบัน

๕. คณะพระมหาธรรมรักขิตไปสู่ประเทศมหารัฐ ได้แก่รัฐมหาราษฎร์ของอินเดียปัจจุบัน

๖. คณะพระมหารักขิตไปสู่โยนกประเทศ ได้แก่ประเทศกรีซในเอเชียกลาง เหนือประเทศอิหร่านจนถึงเตอรกีสถาน 

๗. คณะพระมัชฌิมะ ไปสู่หิมวันตะประเทศ ได้แก่แถบภูเขาหิมาลัยและประเทศเนปาลในปัจจุบัน

๘.คณะพระโสณะและพระอุตตระ ไปสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ได้แก่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ของประเทศไทยซึ่งมีนครปฐมเป็นศูนย์กลาง

๙. คณะพระมหินทะเถระ(พระราชโอรสของพระเจ้าอโศก) ไปสู่ลังกาทวีป ได้แก่ประเทศศรีลังกาปัจจุบัน

วัดไทยแห่งแรกในต่างประเทศ

วัดไทยพุทธคยา ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในต่างประเทศ รัฐบาลไทยโดยท่านจอมพล ป. พิบูลสงครามสร้างขึ้น ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นพุทธบูชาตามคำเชิญของรัฐบาลอินเดีย และเพื่อเป็นอนุสรณ์การฉลองครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ 

วัดไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รัฐบาลไทยร่วมกับคณะสงฆ์ไทยได้สร้างขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลฯ ได้พระราชทานนามว่า “วัดพุทธปทีป” และให้เป็นวัดไทยอย่างเป็นทางราชการ เมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ มีพระสงฆ์ไทยผลัดเปลี่ยนกันไปจำพรรษาตลอดมา

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา คณะสงฆ์ไทยได้เริ่มงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ อันสืบเนื่องมาจากการที่สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถระ)ได้เดินทางรอบโลกเพื่อการดูงานพระพุทธศาสนา ได้จัดส่งพระสงฆ์ออกไปยังต่างประเทศเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมที่ต้องการที่พึ่งทางใจ

พ.ศ.๒๕๑๕ คนไทยและคณะสงฆ์ไทยได้ร่วมกันสร้างวัดไทยลอสแองเจลิส และสร้างวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี ตลอดจนวัดไทยในรัฐอื่นๆ อีก เช่นวัดธรรมาราม ชิคาโก วัดพุทธวราราม โคโลราโด  

งานพระธรรมทูตไทย


พุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ สมณวงศ์ในประเทศลังกาได้ขาดสูญลงอันเนื่องมาจากการกดขี่ของฝรั่งโปรตุเกส ด้วยการห้ามไม่ให้พระสงฆ์ประกอบพิธีอุปสมบทมาเป็นเวลาช้านาน คงเหลือเพียงสามเณรรูปหนึ่งชื่อสรณังกร ได้พยายามขวานขวายเพื่อให้มีการฟื้นฟูสมณวงศ์ขึ้นใหม่ เวลานั้นเป็นรัชสมัยของพระเจ้ากิติสิริราชสิงหะ พระองค์ได้พยายามแสวงหาพระสงฆ์ต่างประเทศเพื่อมาให้การบรรพชาอุปสมบทในลังกา พระองค์ทรงทราบจากพวกพ่อค้าว่าที่กรุงศรีอยุธยาราชธานีแห่งประเทศสยามมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำนวนมาก พระองค์จึงส่งราชทูตมาทูลขอคณะสงฆ์ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกา  


พ.ศ. ๒๒๗๕
  กรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าบรมโกษฐ์ พระองค์ทรงมอบให้สมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุคัดเลือกพระเถระที่จะส่งไปลังกา โดยเลือกได้พระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยพระอันดับอีก ๑๖ รูป นับเป็นพระสงฆ์ไทยคณะแรกที่ได้เดินทางไปลังกา แต่เรือประสบมรสุม ทำให้เรือแตกที่นครศรีธรรมราช พระเจ้าบรมโกษฐ์ถึงกับทรงท้อพระทัย เพราะประสบอุปสรรคมาหลายครั้ง แต่ราชทูตลังกาก็ทูลอ่อนวอน จึงทรงให้คณะสงฆ์ไทยเดินทางไปกับเรือฝรั่งชาติฮอลันดา เริ่มเดินทางในวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือนอ้าย ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๒๙๒-๒๒๙๕(โดยประมาณ)  ใช้เวลาเดินทาง ๑ เดือนกับอีก ๒๑ วันจึงถึงลังกา และได้จำพรรษาที่วัดบุปผาราม พระเจ้ากิติสิริราชสิงหะโปรดให้ผูกพัทธสีมาขึ้นเพื่อให้การอุปสมบทแก่สามเณรสรณังกร ซึ่งเวลานั้นมีอายุ ๕๔ ปีแล้ว วันเพ็ญเดือน ๘ พ.ศ. ๒๒๙๖  สามเณรสรณังกรก็ได้รับการอุปสมบทจากคณะสงฆ์ไทย เป็นภิกษุรูปแรกแห่งลังกา คณะสงฆ์ไทยชุดนี้ปฏิบัติศาสนกิจในลังกาประมาณ ๓-๔ ปี
  ได้อุปสมบทกุลบุตรชาวลังกาเป็นภิกษุ ๗๐๐ และสามเณร ๓๐๐๐ กว่ารูป สมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ได้โปรดให้จัดคณะสงฆ์จากอยุธยาไปเปลี่ยนเป็นคณะที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๘ ซึ่งมีพระวิสุทธาจารย์และพระวรญาณมุนีเป็นประธาน พร้อมด้วยพระภิกษุอันดับอีก ๒๐ รูป และสามเณร ๒๐ รูป
 ส่วนพระอุบาลีได้จำพรรษาอยู่ที่ลังกาจนกระทั่งถึงแก่มรณภาพ

คณะสงฆ์ชุดพระวิสุทธาจารย์ได้ปฏิบัติศาสนกิจในลังกาเป็นเวลา ๔ ปีได้อุปสมบทกุลบุตรชาวลังกาเป็นภิกษุ ๓๐๐ รูป และสามเณรอีกเป็นจำนวนมาก ได้กลับสู่กรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. ๒๓๐๑ จากการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์กรุงศรีอยุธยาในครั้งกระโน้นได้กลายเป็นต้นกำเนิดของนิกายสยามวงศ์ หรือ อุบาลีวงศ์ในประเทศศรีลังกามาตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ 


พ.ศ. ๒๓๕๗
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๒ ได้ส่งพระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศลังกา จำนวน ๑๐ รูป โดยที่พระองค์ทรงมีพระปริวิตกว่า ลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งแล้ว พระพุทธศาสนาคงเศร้าหมองลง จึงโปรดให้เลือกพระสงฆ์จากวัดเลียบ(วัดราชบูรณะ) ๔ รูป คือ พระอาจารย์ดี พระอาจารย์เทพ พระคง และพระห่วง จากวัดมหาธาตุ ๔ รูป คือ พระอาจารย์อยู่ พระเซ่ง พระปราง และพระม่วง ร่วมกับพระลังกาอีก ๒ รูป คือ พระรัตนปาละ และ พระหิธายะ รวมเป็น ๑๐ รูปออกเดินทางถึงปากน้ำชุมพร เครื่องจักรเรือเสีย จึงตกค้างอยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นเวลา ๑๑ เดือนจึงได้ออกเดินทางต่อไป ถึงลังกาได้พักอยู่ที่วัดบุปผาราม เมืองแคนดี้ ซึ่งเป็นวัดที่พระอุบาลีเคยจำพรรษา สงฆ์ไทยคณะนี้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่เป็นเวลา ๑ ปีจึงเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๑ 


พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑มีการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยได้เกิดขึ้น แต่ได้หยุดชะงักลงด้วยสาเหตุบางประการ ถึงกระนั้นความต้องการพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศกลับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้จากจำนวนวัดที่เพิ่มมากขึ้น นับจากปีพ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา มีวัดที่ขึ้นอยู่ในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ วัดขึ้นไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับบทบาทพระธรรมทูต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีภารกิจที่สำคัญยิ่ง คือ นอกจากมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ให้การบริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม และทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีภารกิจที่จะต้องสนองงานคณะสงฆ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

(๑)การอบรมพระธรรมทูต

เพื่อให้ท่านผู้สนใจใคร่รู้ทราบถึงความเป็นมาเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จึงใคร่ขอคัดเอาบางส่วนจากบทบันทึก “จากใจสู่ใจ”
 ซึ่งพระราชปัญญาเมธี อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ อดีตประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เขียนไว้ในหนังสืออนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑ มาให้ท่านได้บันทึกไว้ในความทรงจำ ดังนี้ 

“........นับแต่พุทธศาสนิกชนชาวไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหัฐ อเมริกาได้เริ่มสร้างวัดขึ้น เมื่อราวๆ ๒ทศวรรษมาแล้ว จำนวนวัดได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีกิจกรรมและความหมายต่อชุมชนไทยและชาวต่างชาติ ความเรียกร้องต้องการพระธรรมทูตฯผู้มีคุณสมบัติพร้อมไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

นัยว่า ในที่ประชุมมหาเถรสมาคมเกือบทุกนัด จะมีวาระการขออนุมัตินำพระธรรมทูตไปเผยแผ่ยังต่างประเทศ ปีหนึ่งๆ เกือบ ๒๐๐ รูป การพิจารณาอนุมัติค่อนข้างรวบรัด และมีน้อยรายมากจะถูกปฏิเสธ แม้บางรูปจะมีพรรษาไม่ถึง ๕ (ยังไม่พ้นนิสัยมุตตกะ) มหาเปรียญก็ไม่ได้เป็น ผู้เสนอมักยืนยันว่า ผ่านการอบรมฯ มาอย่างดีแล้วทุกรูป

เหตุการณ์อย่างนี้ได้สร้างความอึดอัดขัดข้องแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ทั่วไป โดยเฉพาะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีพระราชกิตติเวที (สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗, พธ.บ.)เป็นประธาน ซึ่งเป็นผู้อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุด

สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้ปรารภเรื่องนี้กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการจัดอบรมฯ เป็นครั้งเป็นคราวเสมอมา........

แต่เรื่องนี้กลับเนิ่นช้าค้างคามาจนถึงสมัยของข้าพเจ้า ก็ด้วยปัญหาสำคัญๆ อย่างน้อยก็ ๔ - ๕ ประการ ดังนี้

1. พระภิกษุที่จะมาอบรม(ใคร? จากไหน?)

2. หน่วยงานที่จะรับผิดชอบ(ใคร?)

3. หลักประกันว่าอบรมแล้วจะได้ไปต่างประเทศ(มีหรือไม่ โดยใคร?)

4. ทุนการดำเนินงาน(เท่าไร? มาจากไหน?)

5. การบริหารโครงการ(อย่างไร? โดยใคร?)

ปัญหาทั้ง ๕ ข้อนี้เชื่อมโยงเป็นอันเดียวกัน คือ ปัญหาการบริหาร-จัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจเป็นหน่วยเดียว หรือหลายฝ่ายประสานกัน เช่น ระหว่างมหาเถรสมาคม(ผู้ให้หลักประกัน) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ผู้รับผิดชอบ)และสมัชชาสงฆ์ไทย(ผู้ใช้พระธรรมทูต)ก็ได้ ถ้ามีผู้รับผิดชอบโครงการฯ แล้ว การหาทุนมาดำเนินการอาจพอมีเวลาช่วยกันค่อยๆ คิดหาทางต่อไป

โดยธรรมดาแล้ว พวกเราผู้น้อย เมื่อมีปัญหาก็มักมองขึ้นเบื้องบนเรื่อยๆ ไปหยุดที่มหาเถรสมาคม สำหรับโครงการฯ นี้ ก็พูดกันถึงหลักประกันว่า เมื่อพระผ่านการอบรมฯ แล้ว ควรได้รับการคัดเลือกส่งไปพร้อมกับรับรองเรื่องการออก Passport และVisa ส่วนผู้ยังไม่ผ่านการอบรมฯ ก็ไม่ควรอนุญาตให้ไป แต่เรื่องของงานคณะสงฆ์ก็ไม่ง่ายแบบสูตรสำเร็จแบบ ๒ บวก ๒ เป็น ๔ อย่างพวกเราชอบคิดกัน แม้ข้าพเจ้าตอนแรกๆ คิดเช่นนี้เหมือนกัน ต่อมาก็ค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น เมื่อได้มีโอกาสกราบเรียนปรึกษากับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถร ป.ธ. ๙) วัดสระเกศ ประธานฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าประคุณฯ ได้เมตตาแนะนำและให้กำลังใจในการดำเนินการโครงการฯ แต่เริ่มแรกจนถึงวาระสุดท้ายของโครงการฯ

แรงลุ้นหนุนเนื่อง


โครงการอบรมพระธรรมทูตฯ นี้ เริ่มแรกข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำได้แม้จะผ่านมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษาปีที่แล้ว(พ.ศ.๒๕๓๗ : ผู้เขียน) อาจเหมือนโครงการฯ ใหญ่ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกหลายโครงการฯ ทั้งนี้เพราะขาดทุนรอน และการบริหารจัดการฯ ดังกล่าวมา


เมื่อประมาณต้นๆ ปี(พ.ศ.๒๕๓๘ : ผู้เขียน) ได้มีโทรศัพท์จากกรมการศาสนา เร่งเร้าว่า เขาได้ตั้งงบอุดหนุนการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาทุกปี โดยจัดแบ่งกันระหว่างมหาจุฬาฯ และ มหามกุฏฯ แต่เรามิได้ใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เสียที (หมายถึงกรมการศาสนาและคณะสงฆ์) แสดงความประสงค์ต่อไปว่า มหาจุฬาฯ น่าจะจัดดำเนินการฯ ให้เป็นจริงเสียในปีนี้


ข้าพเจ้า(คือ พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในขณะนั้น : ผู้เขียน) พระมหายรรยง ฐานวโร( และ พระมหาทวี อิสฺสรญาโณ( ได้ร่วมกันและผลัดกันไปขอดูงบอุดหนุนที่กรมฯ หลายครั้ง ครั้งแรกได้ข้อมูลมาผิดพลาดว่า มีงบอยู่ ๑ ล้านเศษ เจ้าหน้าที่กรมฯบอกให้ข้าพเจ้าจัดทำโครงการฯ โดยละเอียดครอบคลุมงบจำนวนดังกล่าวนั้นด้วย ต่อมาจึงทราบว่า งบอุดหนุนมีอยู่จริงๆ ในปีนี้เพียง ๑ แสนบาท แม้จะทำหนังสือขออุดหนุนไปอีก ก็ได้รับคำตอบว่างบได้จัดสรรไปหมดแล้วสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๓๘ นี้


โชคดีที่ในช่วงเวลานั้น ท่านประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และเลขาธิการกำลังอยู่ระหว่างกลับมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยพอดี จึงทำให้การประสานงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น


รายชื่อพระภิกษุที่วัดต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขออนุมัติสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ไปปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา และที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศอื่นๆอีกก็ทยอยเข้าสู่ฝ่ายกิจการต่างประเทศเรื่อยๆ พอถึงจุดนี้ ข้าพเจ้าได้ปรารภกับเพื่อนร่วมงานว่า คงหยุดไม่ได้แล้ว ข้าพเจ้าเองจึงเริ่มค้นหาโครงการฯ เก่ามาปรับปรุงใหม่ พร้อมกับร่างโครงสร้างหลักสูตร ตารางบรรยาย ร่างประกาศแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ และนัดประชุมต่อไป

............
ในสำนักงานฝ่ายกิจการต่างประเทศ นั้นมีพิมพ์ดีดไฟฟ้าอยู่เพียงเครื่องเดียว เวลาพิมพ์จดหมายแต่ละที เมื่อมีการแก้ไขต้องพิมพ์ใหม่ทั้งฉบับถึง ๓-๔เที่ยว การทำโครงการฯ ใหญ่ๆ เช่นนี้ ถ้าไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นมาเพิ่มอีก โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการฯ ก็คงไม่สำเร็จได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศก็มาเร่งเร้าเอากับข้าพเจ้าเกือบทุกวัน สุดท้ายข้าพเจ้าต้องตัดสินใจโทรศัพท์ไปปรึกษากับโยมพี่สงบสุข ศรีน้ำเงิน ซึ่งมีฐานะดุจดังพี่สาวของข้าพเจ้าว่า ทำอย่างไรจะได้อุปกรณ์มาทำโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ ทางมหาวิทยาลัยก็ยังไม่มีงบประมาณให้ คุยกันไม่ถึง ๑๐ นาที โยมพี่สงบสุข เข้าใจความประสงค์ของข้าพเจ้าและประโยชน์ของโครงการฯโดยตลอด ต่อมาอีก ๒-๓ วัน โยมพี่ก็จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ชั้นดีครบ ๑ ชุดมาถวาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าก็ทำงานกันอย่างกระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น


ต่อมาข้าพเจ้าได้ถือวิสาสะนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์ (เขมงฺกโร)( วัดจักรวรรดิฯ มาเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรพระธรรมทูตฯ ด้วย เมื่อสิ้นสุดการประชุมท่านเจ้าคุณถามถึงเรื่องงบประมาณดำเนินการ เมื่อทราบว่ายังไม่มีเลย ท่านจึงปวารณาถวายโครงการฯ ถึง ๑ แสนบาท (เมื่อโครงการฯ พอที่จะตั้งตัวได้แล้วไม่ฝืดเคืองนัก พระเดชพระคุณฯ ก็ได้ระงับไป แต่ก็ยังคงมีเมตตามาบรรยายถวายความรู้แก่พระธรรมทูตฯ เป็นประจำทุกรุ่นเสมอมา : ผู้เขียน) 

แรงลุ้นหนุนเนื่องมาอีกก็คือ จากท่านอธิการบดี(พระอมรเมธาจารย์) และท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(พระเมธีธรรมาภรณ์) ท่านอธิการบดีถามข้าพเจ้าว่า “เอาแน่นะ” ข้าพเจ้าตอบรับ แล้วท่านก็พูดต่อไปว่า “มหาวิทยาลัยคงไม่มีทุนให้นะ” ข้าพเจ้าตอบว่า “จะพยายามหาทุนเอง” ท่านบอกว่า “ยังงั้นก็ดี..เอา” ท่านรองอธิการฝ่ายวิชาการได้ช่วยเสนอแนะเรื่องหลักสูตรที่มีประโยชน์มากและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา

อบอุ่นเจ้าประคุณฯ เข้าใจ


ดังกล่าวมาบ้างแล้วว่า พระมหาเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้โครงการฯนี้สำเร็จลงได้ ก็คือ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสนมหาเถระ ป.ธ. ๙ ) วัดสระเกศฯ ประธานกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม พวกเราเหล่าพระธรรมทูตฯ คงต้องจดจำพระคุณของท่านเจ้าประคุณฯ ไว้ในส่วนลึกแห่งหัวใจตลอดไป


พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี (วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)( เจ้าอวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม และท่านนายกสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ คือ คุณโยมตรีธา เนียมขำ และคณะกรรมการฯ ได้เมตตานุเคราะห์รับถวายภัตตาหารและน้ำปานะตลอดการอบรมฯ นับว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการผลักดันให้โครงการฯ นี้เป็นไปได้ เฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้คงมิใช่น้อยเลยในภาวการณ์ที่โครงการฯเรามีปัจจัยอย่างจำกัดเช่นนั้น


พระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่ควรกล่าวถึงในเนื้อที่อันจำกัดนี้ ก็คือ พระเดชพระคุณพระธรรมมหาวีรานุวัตร(อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม ที่เมตตานุเคราะห์ให้นำคณะพระธรรมทูตฯ เข้าไปศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนวัดไร่ขิ่งวิทยา พร้อมทั้งถวายภัตตาหารและแนะนำให้กำลังใจด้วยดี


พระมหาเถระภายในของเรา คือ พระราชกิตติเวที( (สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๗,พธ.บ.) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และท่านเลขาธิการ คือ พระมหายรรยง ฐานวโร ที่ได้อนุมัติปัจจัยส่วนหนึ่งของสมัชชาฯ (ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนเป็นประจำทุกรุ่นเสมอมา : ผู้เขียน) เพื่อการดำเนินงานโครงการฯ นี้


อีกรูปหนึ่งที่ทางโครงการฯ ต้องกราบขอบพระคุณเป็นพิเศษ ก็คือ พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี(ญาณวโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ที่กรุณามาเป็นประธานปฐมนิเทศภาคจิตภาวนาและให้คำแนะนำที่ทรงคุณค่าแก่พระธรรมทูตฯ ทั้งหลาย (พระเดชพระคุณฯ ได้มีเมตตามาเป็นประธานปฐมนิเทศภาคจิตภาวนา จนกระทั่งถึงการอบรมพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๕ : ผู้เขียน).........” 

พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑-๑๒ 


เมื่อได้มีความเห็นร่วมกันระหว่างสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกรมการศาสนา(ในสมัยนั้น) ให้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมพระธรรมทูตขึ้น

จึงได้มีการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นรุ่นแรก เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น   ๑๐๒๔  รูป คือ

รุ่นที่ ๑      จำนวน    ๔๙   รูป

รุ่นที่ ๒     จำนวน    ๗๕  รูป

รุ่นที่ ๓     จำนวน    ๗๒  รูป

รุ่นที่ ๔     จำนวน    ๕๓  รูป

รุ่นที่ ๕     จำนวน    ๕๗  รูป

รุ่นที่ ๖      จำนวน    ๖๒   รูป

รุ่นที่ ๗     จำนวน    ๗๓   รูป

รุ่นที่ ๘     จำนวน    ๖๕    รูป

รุ่นที่ ๙      จำนวน    ๖๙    รูป

รุ่นที่ ๑๐    จำนวน   ๖๗    รูป

รุ่นที่ ๑๑    จำนวน   ๗๕   รูป

รุ่นที่ ๑๒   จำนวน   ๗๗   รูป

รุ่นที่ ๑๓   จำนวน   ๘๑    รูป

รุ่นที่ ๑๔   จำนวน   ๗๖    รูป

รุ่นที่ ๑๕   จำนวน   ๘๓   รูป

       รวมทั้งสิ้น  ๑๐๓๔ รูป


วัตถุประสงค์การอบรม  


๑. เพื่อให้พระธรรมทูตมีความรู้ ความสามารถ มีจริยาวัตรงดงาม และมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศยิ่งขึ้น


๒.เพื่อเตรียมพระธรรมทูตผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้ให้แก่วัดไทยในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ


๓. เพื่อสนองงานเผยแผ่พระพุทธสาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย


๔. เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลก


ระยะเวลาการอบรม 

๑.ภาคสาธารณูปการใช้เวลาอบรม ๒๐ วัน เพื่อมุ่งให้พระธรรมทูตมีความสมัครสมานสามัคคีในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีการก่อสร้างกุฏิอนุสรณ์พระธรรมทูตของแต่ละรุ่นเป็นสื่อกลาง 

๒.ภาคจิตภาวนาใช้เวลาอบรม ๓๐ วัน เพื่อมุ่งให้พระธรรมทูตเกิดความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย และลึกซึ้งวิปัสสนากรรมฐาน

๓.ภาควิชาการใช้เวลาในการอบรม ๓๐ วัน เพื่อให้พระธรรมทูตมีความแม่นยำในพระไตรปิฎก เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ตลอดจนวิธีการเผยแผ่ใหม่ๆที่สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

(๒) การสัมมนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ


พ.ศ. ๒๕๔๒ สัมมนาที่วัดไทย กรุงวอชิงตันดี ซี สหรัฐอเมริกา มีความเห็นร่วมกันที่จะกำหนดทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และการศึกษาพระพุทธศาสนาของคนสองวัฒนธรรมและเจ้าของประเทศ


พ.ศ. ๒๕๔๕ สัมมนาที่วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทวีปยุโรป ได้สนับสนุนให้มีองค์กรการบริหารจัดการทางพระพุทธศาสนาในภาคพื้นยุโรป


พ.ศ.๒๕๔๗ พระสัมมนาที่วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา สนับสนุนให้ยกฐานะโครงการอบรมธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นเป็นวิทยาลัยการพระธรรมทูตในประเทศไทย


สนับสนุนให้ปรับโครงสร้างการบริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ให้มีเขตปกครอง มีเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น


พ.ศ. ๒๕๔๘ สัมมนาที่วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี สนับสนุนให้มีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเถรวาทในสหรัฐอเมริกา


พ.ศ. ๒๕๕๒ สัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลก ทั้งพระธรรมทูตในอเมริกา ยุโรป เอเชีย และแปสิฟิค ณ วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี ทำให้เกิดปฏิญญาวอชิงตัน ดี. ซี. ซึ่งลงนามโดยตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่างๆ เช่น 

ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้แก่ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ และพระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ 

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้แทนพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกา ได้แก่ พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา วัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอร์ค

ผู้แทนพระธรรมทูตสายยุโรป ได้แก่ พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสหภาพสงฆ์ยุโรป วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ผู้แทนพระธรรมทูตสายโอเชี่ยนเนีย ได้แก่ พระครูวรกิตติโสภณ ประธานสหภาพสงฆ์โอเชี่ยนเนีย ประเทศนิวซีแลนด์


ผู้แทนพระธรรมทูตสายเอเชีย ได้แก่ พระมหาพัน สุภาจาโร วัดไทยนาลันทา อินเดีย


ผู้แทนจากสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ได้แก่ นายดำรง ใคร่ครวญ อุปทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน


ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แก่ ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ใจความสำคัญในปฏิญญาวอชิงตัน ดี.ซี. มีดังนี้


๑.กำหนดให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพสงฆ์ไทยในยุโรป อินเดีย-เนปาล สหราชอาณาจักร เอเชีย โอเชียเนีย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งพยายามขยายขอบข่ายงานไปทั่วทุกภูมิภาคที่มีพระธรรมทูตไทยไปปฏิบัติศาสนกิจ


๒.ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนพัฒนางานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพระธรรมทูต การพัฒนางานด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน การจัดทำเอกสารวิชาการ การจัดทำสื่อ กิจกรรมเพื่อการเผยแผ่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการวางแผนเตรียมการให้มีสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป


๓.ร่วมกันดำเนินการในเรื่องสำคัญเร่งด่วนต่างๆ เช่น เรื่องการออกวีซ่าสำหรับพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ การหาเครือข่ายสนับสนุน การตั้งกองทุน


๔.มอบหมายผู้แทนส่วนงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาเป็นผู้ร่วมจัดทำแผนพัฒนางานพระธรรมทูตสายต่างประเทศและการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะสงฆ์ไทย กำหนดรูปแบบ หลักการแนวทางและวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป


๕.ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๔ ร่วมกันกำหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดประชุมพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศครั้งต่อไป ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เห็นสมควร

(๓) อนาคตของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

งานยกฐานะโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นวิทยาลัยการพระธรรมทูต โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาโดยกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการอบรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๒ และก็จะมีต่อไป ตราบเท่าที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ในลมหายใจของมนุษยชาติ โครงการอบรมพระธรรมทูตฯที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นมานั้น เป็นลักษณะของหลักสูตรการอบรมชั่วคราวมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนการที่จะให้มีหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนระยะยาวนั้นเป็นหน้าที่หลักการของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนจะต้องทำการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ว่าที่จริงแล้วหลักสูตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ทั้งที่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต ซึ่งโครงการอบรมพระธรรมทูตฯได้ร่างและมอบให้คณะพุทธศาสตร์เป็นเจ้าของเรื่องนำเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสภาวิชาการได้รับรองแล้ว และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตพระธรรมทูตที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมแล้ว 

ความเป็นจริง การที่จะพัฒนาโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ ขึ้นสู่ระดับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรฯทั้ง ๒ หลักสูตรดังกล่าวแล้ว กระทั่งถึงหลักสูตรระดับปริญญาอันจะนำไปสู่การตั้งสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เช่นวิทยาลัยการพระธรรมทูต(Buddhist Missionary College)นั้นในขั้นหลักการ ไม่มีผู้ใดขัดขวาง คัดค้าน หรือ เป็นอุปสรรคเลยแม้แต่น้อย ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันหมด จะเห็นได้จากความเห็นในคราวประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฯ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา สนับสนุนให้ยกฐานะโครงการอบรมธรรมทูตสายต่างประเทศขึ้นเป็นวิทยาลัยการพระธรรมทูตในประเทศไทย และในการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฯทั่วโลก ทั้งในอเมริกา ยุโรป โอเชี่ยนเนีย และเอเชีย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้ระบุความเห็นชอบไว้ในข้อ ๒.แห่งปฏิญญาวอชิงตัน ดี. ซี. อย่างชัดเจน ความเห็นของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่า จะต้องพัฒนาให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากเล็กไปหาใหญ่


ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ? คำตอบของปัญหานี้ท่านอาจตั้งขึ้นในใจว่า “กองวิเทศสัมพันธ์ !” ถ้าเป็นดังคำตอบ (ในใจ) ที่ว่านี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ทั้ง ๒ หลักสูตรคงไม่หยุดชะงักมาจนบัดนี้ 


งานสร้างบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่ถูกเรียกว่า “พระธรรมทูต” ซึ่งเป็นงานที่คณะสงฆ์มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ คือ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับและชื่นชม ด้วยเหตุผลอย่างน้อย ๒ ประการ คือ 


๑.ได้พระธรรมทูตที่ผ่านการอบรม ทั้งภาคคันถธุระ และ ภาควิปัสสนาธุระ


๒.สามารถทำการกลั่นกรองพระสงฆ์ที่จะไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

(๔) ลักษณะของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่พึงประสงค์

      ๑. มีอาจาระที่งดงาม เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส

      ๒.มีความแม่นยำในคัมภีร์พระไตรปิฎกและลึกซึ้งในจิตภาวนา

      ๓.มีความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ


(๕) งานจัดตั้งกองทุนพระธรรมทูตและการเผยแผ่

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยนั้นมีลักษณะต่างคนต่างทำโดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้ควบมาตรฐานคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ วัดต่างๆ ที่ต้องการพระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน(นัยว่าคณะสงฆ์ท่านมีนโยบายไม่ให้นำเงินตราออกนอกประเทศ) ค่าประกันโรคภัยไข้เจ็บ นี้คือเรื่องตัวอย่าง  เหตุเพราะไม่มีกองทุนสวัสดิการ 

ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจำได้ว่า มีพระธรรมทูตรูปหนึ่งจากวัดราษฎร์บำรุง แถวๆ บางซ่อน กรุงเทพฯ ไปปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยอุบัติเหตุชนิดหนึ่ง และแล้วโยมมารดาของพระธรรมทูตรูปนั้นได้เข้าพบอธิบดีกรมการศาสนา(สมัยนั้น)เพื่อร้องเรียนขอความช่วยเหลือ โดยได้แจ้งแก่ท่านอธิบดีว่า ตนมีลูกชายเพียงคนเดียวได้ไปทำงานรับใช้พระศาสนาในฐานะพระธรรมทูตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ได้ถึงแก่มรณภาพลง หากลูกชายไปทำหน้าที่ในฐานะเป็นทหารเขาก็จะต้องได้ค่าชดใช้จากหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีลูกชายของตนนี้จะได้ค่าชดใช้หรือไม่? อธิบดีได้แจ้งแก่โยมมารดาพระธรรมทูตรูปนั้นว่า ไม่มีทุนสวัสดิการที่จะชดใช้ให้ได้ ทั้งไม่ได้รับผิดชอบในการส่งพระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวด้วย จึงแนะนำให้ไปที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะเป็นผู้อบรม น่าจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี โยมได้เข้าพบท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และร้องเรียนว่า ตนได้สูญเสียพระลูกชายเพียงคนเดียวที่ตนมีความหวังว่าจะได้พึ่งพา ท่านรองอธิการบดีฯได้บอกแก่โยมไปตามความเป็นจริงว่า ไม่มีกองทุนใดๆ ที่จะชดใช้ให้ได้เลย นอกจากไปเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลศพพระลูกชายให้ในนามของโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเท่านั้นโยมเองก็ได้พยายามมาเข้าพบท่านรองอธิการฯ หลายครั้ง สุดท้ายท่านรองอธิการบดีฯ จึงต้องได้สละปัจจัยส่วนตัวมอบให้โยมมารดาพระธรรมทูตรูปนั้นไป นี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ ๑๐ กว่าปีผ่านมาแล้ว 

 เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันตั้งกองทุนพระธรรมทูต โดยทุนเริ่มต้นได้จากการบริจาคของพระธรรมทูตสายต่างประเทศสายอเมริกา ยุโรป โอเชี่ยนเนีย และเอเชีย ได้ทุนประเดิมเริ่มต้นทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ กว่าเหรียญสหรัฐ และได้ออกระเบียบว่าด้วยกองทุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ลงนามโดยพระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามเป็นต้นไป

(๖) ศูนย์บริหารและประสานงานพระธรรมทูต


การพระธรรมทูตสายต่างประเทศของไทยเกิดขึ้นมาจากการที่คนไทยได้จากบ้านเกิดเมืองนอนไปรับราชการ ไปประกอบอาชีพ ในประเทศถิ่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม จึงมีการสร้างวัดขึ้นทั้งในยุโรปและอเมริกา (ยกเว้นวัดไทยในอินเดีย และ วัดไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ) ทำให้เกิดมีการนิมนต์พระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปเจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นหลัก การไปปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ที่ได้รับการนิมนต์ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยใกล้ชิดกัน เช่น อาจอยู่ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ เพื่อนกับเพื่อนที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะแต่ละวัดพยายามหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงต่อการแยกตัวออกไปสร้างวัดแห่งใหม่ซึ่งมีสูงมาก กิจกรรมงานการเผยแผ่ก็เป็นไปตามศักยภาพของวัดนั้นๆ

ปัจจุบันการการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยกองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการกลั่นกรองด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกพระสงฆ์เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นการอบรม เมื่อการอบรมจบลง คณะกรรมการชุดนั้นก็สิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน  พระสงฆ์ที่ผ่านโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ แล้ว แต่ละท่านเหล่านั้นก็ต้องตะเกียกตะกาย พยายามที่จะไปปฏิบัติงานรับใช้พระศาสนาด้วยลำแข้งของตนเอง ส่วนการอนุมัติให้ไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นเป็นความเมตตาของที่ประชุมมหาเถรสมาคม

ณ ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นพระธรรมทูตฯ ก็ยิ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้น และใช้เวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาท)เป็นอย่างน้อยเป็นค่าธรรมเนียม (ไม่รวมกับค่าตั๋ว) ส่วนที่จะไปทวีปยุโรป พระธรรมทูตฯ จะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมด้านภาษาของประเทศนั้นๆ ให้สามารถสื่อสารกับเจ้าของประเทศเขาให้ได้ ถ้าสื่อสารด้วยภาษาของเขาไม่ได้ ท่านก็จะอยู่ในประเทศนั้นได้เพียง ๓ เดือน อย่างมากอยู่ได้เป็นเวลา ๑ ปีแล้วก็จะต้องถูกให้กลับ (จริงๆ แล้วเงื่อนไขนี้ดี เพราะจะทำให้พระธรรมทูตต้องพัฒนาตนเองยิ่งๆขึ้นไป) เมื่อกลับมาแล้ว ไปอีกได้ไหม? ตอบว่า ได้ แต่การกลับไป กลับมานี้คงไม่ใช่เรื่องสนุกสำหรับผู้ที่ตั้งใจอุทิศตนเพื่องานพระศาสนา ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขหรือไม่  


แต่ในอีกด้านหนึ่ง ชาวพุทธก็มีความภูมิใจอยู่ไม่น้อย เมื่อวันวิสาขบูชาได้เวียนมาบรรจบในแต่ละปี จึงมีการจัดงานตามวัดวาอารามต่างๆ เท่าที่ศักยภาพของตนๆ จะอำนวยให้ ส่วนระดับประเทศและนานาชาตินั้นรัฐบาลได้ถวายทุนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท(ร้อยล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขโลกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ในแต่ละปี โดยนัยแห่งความหมายว่า “วันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งสันติภาพโลก” (Day of World Peace) ซึ่งองค์การสหประชาชาติเป็นผู้รับรอง เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒(ค.ศ.1999) เพราะได้มองเห็นว่า พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกได้ นับเป็นเกียรติแก่ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง งานเฉลิมฉลองวันวิสาขโลกเป็นหนึ่งในงานเพื่อสันติภาพโลก แต่เป็นงานระดับยอดของเจดีย์ ขอให้เราชาวพุทธได้หันมาสร้างเสริมงานเพื่อสร้างสันติภาพโลกระดับฐานของเจดีย์ เจดีย์สวยก็เพราะเจดีย์มียอด แต่เจดีย์จะมั่นคงก็เพราะเจดีย์มีฐานกล่าวคือ งานพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ยังเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร หาผู้ส่งเสบียงไม่ได้ ปล่อยให้เผชิญอยู่กับคลื่นและลมตามลำพัง แท้ที่จริง งานพระธรรมทูตเป็นงานที่จะส่งเสริมบทบาทขององค์การสหประชาชาติที่ได้กรุณายกย่องพระพุทธศาสนาว่า เป็นศาสนาแห่งสันติภาพสมกับพุทธดำรัสที่ว่า “......พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ ...... เพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

เท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ารับผิดชอบงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงเพื่อการบริหารและประสานงานอย่างเป็นรูปธรรม ถ้ามีจะทำให้เกิดผลดี คือ 

๑.เป็นหน่วยงานศูนย์กลางบริหารงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เช่น การขึ้นทะเบียนพระธรรมทูตที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วว่ามีเท่าไร ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่มีเท่าไร อยู่ที่ไหน และกลับมาแล้วมีเท่าไร อยู่ที่ไหน เพราะถือว่าพระสงฆ์เหล่านี้เป็นบุคลากรของพระศาสนาผู้ทรงคุณค่า  


๒. เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างสายงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพสงฆ์ยุโรป และองค์กรสงฆ์อื่นๆ ในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นหลักประกันแก่พระสงฆ์ผู้มีวุฒิบัตรพระธรรมทูตที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และ พร้อมที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจตามคำสั่งของศูนย์ฯ


๓. เป็นศูนย์คอยติดตามการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตฯ ซึ่งจะทำให้พระธรรมทูตฯทำไว้ในใจอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพระสงฆ์ไทยที่กำลังปฏิบัติงานรับใช้ชาติ และ พระพุทธศาสนา ซึ่งจะทำให้พระธรรมทูตฯไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง และ มีความยั้งคิดถ้าหากจะทำสิ่งใดๆอันผิดแผกแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของงาน “ธรรมทูต” 

(๗) ศูนย์วิปัสสนานานาชาติ


ศูนย์วิปัสสนานานาชาติ น่าจะเป็นศูนย์รองรับผลสัมฤทธิ์จากศาสนกิจของพระธรรมทูตฯ ซึ่งชาวต่างชาติมีศรัทธาต้องการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พร้อมทั้งเป็นที่รองรับพระธรรมทูตฯที่เกษียณตัวเองจากงานศาสนกิจในต่างประเทศ หากยังไม่มีสถานที่พำนักก็สามารถมาพำนักอยู่ในศูนย์วิปัสสนานานาชาตินี้ได้ และท่านเหล่านี้จะกลายเป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้แก่พระภิกษุชาวต่างชาติภายในศูนย์ฯ และศูนย์วิปัสสนานานาชาติแห่งนี้จะกลายเป็นเสมือนวัดนานาชาติ 


สถานที่ที่มีความเหมาะสมทั้งอากาศที่มีความเย็นสบาย มีป่าไม้ร่มรื่นเป็นธรรมชาติมาก และขนาดก็กว้างใหญ่ประมาณ ๙๐๐ ไร่สำหรับใช้เป็นศูนย์วิปัสสนานานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีอยู่แล้ว คือ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 


เพราะฉะนั้น ตราบใดที่พระพุทธศาสนายังอยู่คู่กับคณะสงฆ์ไทยและชาติไทย งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศก็ยังจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของคณะสงฆ์ ความรับผิดชอบนี้จะต้องออกมาในรูปขององค์กรที่สามารถบริหารงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต สถาบันฝึกอบรมและหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้บุคลากรของพระศาสนาที่มีวิสัยทัศน์ทันต่อกาลสมัยอยู่เสมอ มีกองทุนสวัสดิการ ตลอดจนมีศูนย์รองรับผู้มีศรัทธาต้องการศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อให้งานพระธรรมทูตสามารถนำประโยชน์สุขไปสู่มหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสนองพระพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ทรงมีแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูปที่ทรงส่งออกไปทำการประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกว่า  

 จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ


“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

......................

( บทความนี้แต่เดิมเป็นบทสารคดีชื่อ “รุ่งอรุณแห่งพระธรรมทูตไทย” ซึ่งเจ้าของบทความนี้เป็นผู้เขียนขึ้นเพื่อทำเป็นบทสารคดีพระธรรมทูตไทย ให้เป็นอนุสรณ์การอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๙


� วศิน อินทสระ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บรรณาคาร, พ.ศ. ๒๕๓๕ หน้า ๗๒-๗๓


� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๑๙๒


� วศิน อินทสระ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา หน้า ๑๗๔


� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระพุทธศาสนาในประเทศไทย หน้า ๑๙๒


� เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๙๓-๑๙๔


� มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, อนุสรณ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๘ หน้า ๑ - ๕


( พระครูโพธิธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม นครเดนเวอร์ มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


( ผศ. ดร. อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก


( พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา


( สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสปากน้ำ กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม


( พระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา





