


พระพิมลธรรม อาสภเถร
ไปบําเพ็ญศาสนกิจที่สหภาพพม่า พ.ศ. ๒๔๙๕

(ตรา มจร)

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร และศิษยานุศิษย์ ร่วมพิมพ์เป็นอนุสสรณียะ
เนื่องในโอกาส ๑๑๘ ปี ชาตกาล 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดพิมพ์เผยแพร่



พระพิมลธรรม อาสภเถร
ไปบําเพ็ญศาสนกิจที่สหภาพพม่า พ.ศ. ๒๔๙๕
ผู้เรียบเรียง : เสฐียร  พันธรังษี

พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน ๒๕๑๘

  เนื่องในวโรกาสแห่งการบําเพ็ญกุศลฉลองชนมายุครบ ๖ รอบ

  พระพิมลธรรม อาสภเถร  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

พิมพ์ครั้งที่ ๒ : พฤศจิกายน ๒๕๖๔

   เนื่องในวโรกาส ๑๑๘ ปี ชาตกาล 

        เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

                       ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔

ที่ปรึกษา : พระธรรมปัญญาบดี  พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. 

   พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.      พระเทพเวที, รศ.ดร.

  พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.    พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.

                       พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.

            รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

จัดดําเนินงาน  :  คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ

   ในคณะกรรมการ จัดงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล 

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

อุปถัมภ์การพิมพ์ : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร และศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

พิมพ์ที่ :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย

  โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘๐๕๕-๙ โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘๐๔๕





ค�าปรารภ

 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจอาสภมหาเถร)เป็นอธิบดีสงฆ์ 

องค์ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ ของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

สมเด็จพระสังฆราช อดีตสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง ๓ สมัย และเป็นอดีต

ทุติยสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพระมหา

เถระที่บทบาทสําคัญรูปหนึ่งในยุครัตนโกสินทร์ ท่ีได้บําเพ็ญคุณประโยชน์ไว้แก ่

ประเทศชาติพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเอนกประการ  

มีความฉลาดในการปกครอง มีความคิดเฉียบแหลมในการส่งเสริมการศึกษา 

พระปริยตัธิรรมภายในวัดมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิใ์ห้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงในสมยันัน้

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการเผยแผ่พระศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศ หลวงพ่อ

ได้ยอมอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

 ในโอกาสครบรอบ ๑๑๘ ปี ชาตกาลของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

(อาจ อาสภมหาเถร) ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในนามคณะสงฆ์และชาว 

มหาจุฬาฯ คณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนซึ่งมีความเคารพศรัทธายิ่งใน 

เจ้าประคุณสมเด็จ ขอน้อมรําลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่และกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ

ของเจ้าประคณุสมเด็จด้วยความสาํนึกในพระคณุยิง่ ทัง้นี ้ในระยะเร่ิมก่อตัง้มหาจฬุา-

ลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่งคณะสงฆ์ไทยในขณะนั้น เจ้าประคณสมเด็จได้เป็นผู้ร่วม 

บุกเบิกดําเนินการมาตั้งแต่แรก เป็นผู้ดําเนนการก่อสร้างอาคารมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ จนแล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดา

นิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้ดํารงตําแหน่ง 

สภานายกมหาวทิยาลยั ๒ ครัง้ เป็นผูม้บีทบาทสําคญัยิง่ทีส่นบัสนนุส่งเสรมิด้านการ

ศาสนศึกษาทั้งทางด้านปริยัติธรรมแผนกบาลีและด้านมหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้การ 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระอภิธรรม การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพร้อมทั้งงานด้านธุดงควัตร ได้ริเริ่มปริวรรต
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และจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐ จึงนับว่า 

เจ้าประคุณสมเด็จมีคุณูปการยิ่งต่อพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย

 ขออนโุมทนาคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่นสิติมหาวทิยาลยัมหาจฬุา-

ลงกรณราชวิทยาลัยและคณะกรรมการจัดงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาลเจ้าประคุณสมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ที่ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อรําลึกถึงคณูปการและ

แสดงความกตญัญกูตเวทีต่อเจ้าประคณุสมเดจ็ในครัง้นีใ้ห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

ดีงาม ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษา ให้ทุกท่านจงประสบแต่ 

ความสุข ความเจริญ ความงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา และมีอายุ วรรณะ

สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ

           

พระธรรมปัญญาบดี

อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  



ค�าน�า 

 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นเพชรน้ําเอก 

ของวงการพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ยุครัตนโกสินทร์ เป็นพระมหาเถระ 

ในสังฆมณฑลไทยรูปหนึ่ง ที่ได้บําเพ็ญสารประโยชน์ไว้แก่ประเทศชาติ พระศาสนา 

และสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความฉลาด เฉียบแหลม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

ยอมอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต ได้บําเพ็ญกรณียกิจอันเป็นหิตานุหิต-

ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาไว้อย่างอเนกอนันต์ 

 ในโอกาส ๑๑๘ ปี ชาตกาล ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  

อาสภมหาเถร) ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ ย่อมเป็นความชื่นชมยินดี

ของคณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชน ผู้ซึ่งมีความเคารพนับถือในเจ้าประคุณ

สมเด็จ 

 เจ้าประคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ได้บําเพญ็อตัถานหุติ-

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ์ โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ศาสนกิจของเจ้าประคณุสมเดจ็ที่เก่ียวด้วยการศาสนศกึษา ในมหาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

ของคณะสงฆ์ไทยนั้น เจ้าประคุณสมเด็จได้ดํารงตําแหน่งสภานายก ๒ ครั้ง ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้มีบทบาทสําคัญยิ่งที่สนับสนุน 

ด้านการศาสนศึกษา และการอปุถมัภ์โดยประการอืน่ เป็นผูร้เิริม่ดาํเนนิการก่อสร้าง

อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานและ

ศึกษาเล่าเรียนของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอยู่ในปัจจุบัน ได้ริเร่ิม

ปริวรรตและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาล ีฉบับมหาจุฬาเตปิฎก ํ๒๕๐๐ งานด้าน

วิปัสสนาธุระ งานด้านธุดงควัตร ก่อตั้งอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย จึงนับได้ว่า  

เจ้าประคณุสมเดจ็เป็นบุพการขีองมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัรปูหนึง่  

 ในโอกาส ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่เวียนมา

บรรจบในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสํานึกในคุณูปการและเมตตาธรรม 

ของเจ้าประคุณสมเด็จเป็นอย่างยิ่งและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อ 

เจ้าประคณุสมเดจ็ จึงได้ร่วมสมานฉนัท์ด้วยกลัยาณจติ จดัให้มพีธิทีาํบญุอทุศิถวายแด่ 

สมเดจ็พระพฒุาจารย์ (อาจ อาสมหาเถร) โดยมกีารบาํเพญ็กุศลอทุศิถวาย การเสวนา

ทางวิชาการ ภาคภาษาไทยผ่านทาง Zoom Meeting โดยม ีพระธรรมวชัรบณัฑติ, 

ศ.ดร. อธกิารบดี ปาฐกถานาํ เรื่อง “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

กับการศาสนา” การเสวนาทางวิชาการ ภาคภาษาไทย เรื่อง “การฟื้นฟูวิปัสสนา

ธุระแห่งประเทศไทยของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)” โดย  

(๑) พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา ปญฺญาสิริ) รองประธานองค์กรพระธรรมทูต

ไทยในสหราชอาณาจักร (๒) พระภาวนาธรรมวิภัช, วิ. เจ้าอาวาสวัดรํ่าเปิง เมือง 

เชียงใหม่ (๓) ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจ ิดําเนินรายการ

โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร และการเสวนา

ทางวิชาการนานาชาติ ผ่านทาง Zoom Meeting โดยมี  พระธรรมวัชรบัณฑิต, 

ศ.ดร. อธิการบดี ปาฐกถานํา เรื่อง “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

กบัการศาสนา” การเสวนาทางวชิาการ ภาคภาษาองักฤษ เรือ่ง “การฟ้ืนฟวูปัิสสนา

ธุระแห่งประเทศไทยของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)” โดย  

(๑) พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (๒) พระวิเทศ- 

รตันาภรณ์, ดร. เลขาธกิารสมชัชาสงฆ์ไทยในสหรฐัอเมรกิา (๓) พระมหาภาสกรณ์ 

ปิโยภาโส, ป.ธ.๙ วัดพุทธวิหารแอสตัน เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ดําเนิน

รายการโดย ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

และเผยแผ่ ได้จัดทําพิมพ์หนังสือเป็นธรรมบรรณาการ จํานวน ๒ เรื่อง คือ  

(๑) อนสุสรณยีะ ๑๑๘ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

และ (๒) พระพมิลธรรม อาสภเถร ไปบ�าเพ็ญศาสนกจิทีส่หภาพพม่า พ.ศ. ๒๔๙๕ 

ซึ่งหนังสือเรื่องที่ ๒ นี้ กล่าวถึงการปฏิบัติศาสนกิจสาํคญัประการหนึง่ทีเ่จ้าประคุณ

สมเดจ็ได้ปฏิบติัมาในอดตีเพือ่น้อมถวายแด่เจ้าประคณุสมเดจ็เป็นส่วนปชูนยีานสุรณ์ 
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เผยแพร่เป็นรูปเล่มและรูปแบบ e-book อีกทั้งจัดนิทรรศการของพระเดชพระคุณ

เพื่อประกาศเกียรติคุณผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

 ขอขอบคุณและขออนโุมทนาขอบคณุคณะกรรมการฝ่ายจดักิจกรรมวชิาการ

และนิทรรศการ ในนามคณะกรรมการจัดงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จ

พระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ท่ีทาํให้การจดักจิกรรมวชิาการและนทิรรศการ 

สําเร็จลงด้วยดี ซึ่งจะเวียนมาบรรจบในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ 

 ขออํานาจกุศลธรรมบรรณาการ อนัเกดิจากการจดัพมิพ์หนงัสือ่เล่มนี ้จงเป็น

พลวปัจจัยอํานวยวิปากสมบัติดลบันดาลให้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  

(อาจ อาสภมหาเถร) ได้ประสบแต่อฏิฐคณุวบิลูมนญูผลเสวยสขุสมบตัใิห้ยิง่ ๆ  ขึน้ไป 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



อนุสสรณียกถา

 ในโอกาสแห่งการบําเพ็ญกุศลที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกันจัดงานอนุสรณ์ ๑๑๘ ปี 
ชาตกาล ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตทุติยสภา
นายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ  
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อแสดง
นํ้าใจและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ถือว่าเป็นการบูชา
บคุคลผูค้วรบชูา สอดคล้องกับท่ีพทุธภาษติท่ีว่า “ปูชา จ ปชูนยีาน ํเอตมมฺงคฺลมตุตฺมํ 
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา นี้เป็นอุดมมงคล”
 วิธีบูชามี ๓ ประการ คือ
  ๑.  ปัคคัณหะ หมายถึง การบูชาด้วยการยกย่องเทิดทูน 
  ๒.  สักการะ หมายถึง การบูชาด้วยเครื่องสักการะ 
  ๓.  สัมมานะ หมายถึง การบูชาด้วยการแสดงความเคารพนับถือเป็น
   แบบอย่างในการดําเนินชีวิต
 ในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้บูชาท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยเครื่องสักการะ 
และด้วยปัคคัณหะ คือประกาศยกย่องเชิดชูคุณงามความดีในฐานะปูชนียบุคล  
ผู้บําเพ็ญประโยชน์เป็นอเนกประการแก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ประเทศชาต ิพระศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
นอกจากน้ี ยงับชูาด้วยสมัมานะ คอืการแสดงความเคารพนบัถอืโดยน้อมนําปฏปิทา
ชีวิตของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ มาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต ดังคําที่ว่า  
ยาตานุยายี ผู้เดินตามรอยท่านที่เดินมาแล้ว ชื่อว่ามีสาธุนรธรรม คือธรรมของคนดี

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



อนุสสรณียกถา

 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ได้ตระหนกัและสํานกึเสมอมาใน

เมตตาธรรม และคณุปูการอนัหาประมาณมิได้ของเจ้าประคณุสมเด็จพระพุฒาจารย์ 

(อาจ อาสภมหาเถร) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 

อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตทุติยสภานายกมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวทิยาลยั จงึได้ร่วมกบัวดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์และคณะศษิย์ จดังานบําเพญ็

กุศลแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมในโอกาสสําคัญของเจ้าประคุณสมเด็จเป็นลําดับ

เสมอมานับตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่จวบจนมรณภาพและต่อเนื่อง ถึงปัจจุบัน

 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นสรณะที่พึ่ง

ประหน่ึงร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวมหาจุฬาฯ เป็นผู้นําพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่

มหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยและ

นานาชาติ ดังรายละเอียดในหนังสือประวัติและผลงานของเจ้าประคุณสมเด็จที่

มหาวิทยาลัยได้พิมพ์เผยแพร่ในมงคลสมัยครบรอบ ๑๑๘ ปี ชาตกาลน้ี และดังที่

พระอาจารย์เตชินทะ อภธิมัมกถกิธมัมาจรยิะ ได้กล่าวไว้ใน “อคัคมหาบณัฑติกถา” 

ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิมพ์เนื่องในการจัดงานบําเพ็ญกุศลอายุวัฒน-

มงคล ๖ รอบ ของเจ้าประคุณสมเด็จ ซึ่งเวลานั้นดํารงสมณศักดิ์ที่ พระพิมลธรรม 

(อาจ อาสภมหาเถร) ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่า เจ้าประคุณสมเด็จ

เป็นพระมหาเถระ ผู้มีเกียรติคุณและคุณธรรมอันควรแก่การสรรเสริญยกย่อง 

หลายประการ อาทิ 

  ๑.  ปฏิพลคุณ ได ้ส ่งเสริมให ้เกลียวสัมพันธ ์ทางพุทธศาสนาของ

ประเทศไทยและพม่า ได้ธํารงอยู่เป็นสายเดียวกัน 

  ๒.  ปฏิปัตติมามกคุณ ได้ส่งเสริมและเผยแผ่ปฏิบัติศาสนาให้เจริญใน

ประเทศไทย 

  ๓.  มหาเถรคุณ ได้รับใช้พระบวรพุทธศาสนามากกว่า ๒๐ พรรษา 
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  ๔.  พยัตติพลคุณ ชํานาญรอบรู้ในการปกครอง 

  ๕.  สลีคณุ มกีารสํารวมอนิทรย์ีทัง้กายและวาจา จนเป็นทีเ่คารพของปวง

   พุทธบริษัท 

  ๖.  สมาธิคุณ มีจริยาวัตรที่มั่นคง เป็นที่เคารพนับถือทั่วไป 

  ๗.  ปฏิภาณคุณ มปัีญญาเฉยีบแหลม สามารถแก้ไขเหตกุารณ์เฉพาะหน้า

   ได้ทันท่วงที

 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มีวัตรปฏิบัติที่น่า

เลื่อมใสศรัทธา เป็นพระมหาเถระที่มีแนวความคิดก้าวหน้า และอาจหาญในการ 

เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง แม้การกระทํานั้นจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวท่านเอง 

แต่เพือ่ประโยชน์แก่พระพทุธศาสนา และอนุชนรุน่หลังแล้ว ท่านจะไม่ลงัเลใจในการ

ลงมือทําสิ่งนั้นด้วยความเสียสละและเสี่ยงเป็น เสี่ยงตายโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด  

ท่านชี้ให้เห็นความจริงในโลกว่ามีท้ังความดีความร้ายปะปนกันอยู่ แต่ในที่สุดแล้ว 

ผู้มีปัญญาย่อมอยู่เป็นสุขและเอาชนะความร้ายได้ด้วยความดี ดังชีวิตจริงของเจ้า

ประคุณสมเด็จที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายและผ่านพ้นมาได้ด้วยความดี ดังที ่

เจ้าประคุณสมเด็จ ได้ประพันธ์ไว้ว่า

    ความร้ายในโลกล้วน  เหลือหลาย

    รุมรอบรบใจกาย  เกลื่อนแท้

    สิ่งอื่นจักหักหาย  หาห่อน มีฤา

    เว้นแต่ความดีแก้  กลับร้าย กลายดี

 ในวโรกาสอันเป็นอดุมมงคลครบรอบ ๑๑๘ ปี ชาตกาล ของเจ้าประคณุสมเดจ็ 

พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ 

มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอน้อมรําลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ ่

และกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ของเจ้าประคุณสมเด็จด้วยความสํานึกในพระคุณยิ่ง  

และขอร่วมบําเพ็ญกตัญญูกตเวทิตาธรรม โดยจัดให้มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
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เป็นการบําเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เพิ่มพูน บารมีธรรม 
และกิจกรรมทางวิชาการทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติ เพ่ือประกาศเกียรติคุณ 
ความดขีองเจ้าประคุณสมเดจ็ให้แผ่ไพศาล เป็นทฏิฐานคุตแิก่อนชุนตลอดจริฐัติกิาล

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า, รองเจ้าคณะภาค ๕

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



อนุสสรณียกถา

  โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท จ  พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ โหติ

  ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี  ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโนติ ฯ

  ผู้ใดเป็นคนฉลาด เป็นผู้กล้าหาญ เป็นผู้สดับมาก เป็นผู้ทรงธรรม 

  และเป็นผู้ประพฤติตามคลองธรรม ผู้เช่นนั้นเรียกได้ว่า ผู้งามในหมู่

  หรือผู้ทําหมู่ให้งาม ฯ

 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตทุติยสภานายก

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อธบิดสีงฆ์วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิร์าชวรมหาวหิาร 

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระมหา

เถระผูป้ระกอบด้วยศลีสตุาธคิณุ สมบูรณ์ด้วยคณุธรรม นาํไปสูค่วามเป็น “สงัฆโสภณ” 

๕ ประการ คือ 

 (๑) ความฉลาด คือ ปัญญาและปฏิภาณ ได้แก่ ปรีชารอบรู้ในเหตุแห่งความ

เจริญ ที่เรียกว่า อายโกศล ปรีชารอบรู้ในเหตุแห่งความเสื่อมที่เรียกว่า อปายโกศล 

และปรีชารอบรู้ ในอุบายวิธีที่จะทําให้เกิดความเจริญและพ้นจากความเส่ือมที่ 

เรียกว่า อุปายโกศล ผู้มีความฉลาด คือ มีปัญญาและปฏิภาณเช่นนี้มีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้น

ย่อมสามารถประกอบกจิต่างๆ ให้สาํเรจ็เป็นประโยชน์แก่ตนและผูอ้ืน่ได้โดยไม่ชกัช้า 

สามารถนําพาตนและผู้อื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ และให้ถึงความสวัสด ี

มีชัยได้โดยไม่ยากนัก ผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะ 

ให้งดงามและทําให้หมู่คณะสง่างาม

 (๒) ความกล้าหาญ คือ ความเป็นผู้มีใจอดทนอดกลั้น บากบั่นไม่ยอมท้อแท้

ท้อถอย ต่อความยากลําบาก ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาและภยันตรายนานา

ประการที่เข้ามาขัดขวางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบด้วยความ

กล้าหาญเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทําให้หมู่คณะงดงาม



(14)

 (๓) ความเป็นผู้ได้สดับมาก คือ ความเป็นพหูสูต ความเป็นผู้คงแก่เรียน  

ได้ศึกษา ได้ยินได้ฟังและมีประสบการณ์มามาก คุณธรรมข้อนี้ย่อมสนับสนุนให้มี

ความฉลาดและความกล้าหาญ เพราะผู้ได้สดับมากย่อมมีความรู้กว้างขวาง ยิ่งรู้ทั้ง

ทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะทําให้เป็นคนฉลาดรอบด้าน  

ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้ย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทําให้หมู่คณะงดงาม 

 (๔) ความเป็นผู้ทรงธรรม คือ ความสามารถในการกําหนดจดจําข้อธรรม 

และรายละเอียดแห่งธรรมที่ได้สดับมาแล้วได้ถูกต้องแม่นยํา ไม่แผกเพี้ยนผิดพลาด

และสามารถขบข้อธรรมได้แตกฉาน สามารถแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจ

ได้อย่างถกูต้อง ตรงตามวตัถปุระสงค์แห่งข้อธรรม เมือ่นาํไปใช้ปฏบิติัจริงกจ็ะปฏบิติั

ได้ถูกต้อง ความทรงจําข้อธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญ ผู้ที่ทรงจําข้อธรรมได้เช่นนี ้

ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ สามารถเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนําส่ังสอนศิษย์และ 

ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้ง เป็นจุดเด่นของหมู่คณะ ทําให้หมู่คณะงดงาม

 (๕) ความเป็นผู้ประพฤติตามคลองธรรม คือ การนําข้อธรรมท่ีได้ทรงจําไว ้

ได้น้ัน มาประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไป  

กล่าวคอืประพฤตเิหมาะแก่บคุคลและสถานการณ์ เป็นต้น ความเป็นผู้ประพฤติตาม

คลองธรรมนี้เป็นธรรมท่ีประคับประคองความฉลาดและความกล้าหาญให้เป็นไป 

ในทางที่ถูกที่ควร ดังนั้น ผู้ประพฤติตามคลองธรรมจึงมีพฤติกรรมเป็นคนคิดดี  

พดูด ีทําด ีเป็นทีไ่ว้วางใจของผูค้นทัว่ไป ประชมุชนให้ความเคารพยกย่อง ผูป้ระพฤติ

ตามคลองธรรมได้มากผู้คนก็ให้ความนับถือมากและยอมยกให้เป็นผู้นําหมู่คณะ 

จึงกลายเป็น ผู้งดงามในหมู่คณะและทําหมู่คณะให้งดงาม

 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) กอปรด้วยคุณธรรม

ทั้ง ๕ ประการ คือ ความฉลาด ความกล้าหาญ ความเป็นผู้ได้สดับมาก ความเป็น

ผู้ทรงธรรม และความเป็นผู้ประพฤติตามคลองธรรม จึงชื่อว่าเป็น สังฆโสภณ  

ผู้งดงามในหมู่คณะและทําหมู่คณะให้งดงาม 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กําหนดจัดงาน ๑๑๘ ปี  

ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ในวันท่ี ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ เพื่ออนุสรณ์ถึงเกียรติคุณงามความดี เป็นการแสดงออกถึง

ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและเป็นการบูชาอย่างยิ่งต่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้มี

คณุปูการอันยิง่ใหญ่ต่อสงัคม ประเทศชาต ิพระพทุธศาสนา สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 

และมหาวิทยาลัย ให้ปรากฏแผ่ไพศาลเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

รองเจ้าคณะภาค ๑๕, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



อนุสสรณียกถา

 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตอธิบดีสงฆ์ 

วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิร์าชวรมหาวหิาร อดตีผูป้ฏบิตัหิน้าทีส่มเดจ็พระสงัฆราช 

และอดตีทตุยิสภานายกมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เจ้าประคณุเป็นพระมหาเถระ

ที่มีบทบาทสําคัญในการนําการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบพองหนอ-ยุบหนอ  

ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ จากพม่า มาเผยแพร่ในประเทศไทย ได้เผยแพร่การปฏิบัติ

วปัิสสนากรรมฐานดงักล่าวจนแพร่หลายในปัจจบุนั เจ้าประคณุสมเด็จเป็นแบบอย่าง

ด้านการปกครอง ด้านการบรหิารงานกจิการคณะสงฆ์ ด้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การศึกษาสงฆ์ และเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

จนมีผลงานและคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่บุคคลทั่วไปและศิษยานุศิษย์ 

จวบจนทกุวนัน้ี ได้สร้างคณุงามความดใีห้แก่คณะสงฆ์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นอเนกประการ 

 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงาน ๑๑๘ ปี  

ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ขอน้อมระลึกถึง

ปฏิปทาจริยาวัตร แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมยกย่องในผลงาน คุณงามความดี  

และเกียรติคุณของเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  

ในวโรกาส งาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล นี้ ด้วยดวงจิตน้อมคารวะอย่างสูงยิ่ง

พระเทพเวที, รศ.ดร.

เจ้าคณะภาค ๖, รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



อนุสสรณียกถา

 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ- 

ยุวราชรังสฤษฎ์ิ และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มรณภาพเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ สิริชนมายุได้ ๘๖ ปี นับถึงปัจจุบัน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๑๑๘ ปี

 พระสงฆ์สาวกในพุทธกาลมีหน้าที่จาริกไปทั่วทุกแว่นแคว้นแผ่นดินเพื่อ

ประกาศพระศาสนานําพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าไปเผยแผ่ เพื่อช่วยเหลือ 

ชาวโลกให้พ้นทกุข์มศีลีธรรมและคณุธรรม เพือ่การดํารงอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมสนัตสิขุ

และบรรลุธรรมถงึพระนพิพาน คืออดุมการสงูสดุของพระพทุธศาสนา เมือ่กาลเวลา

ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนับเวลาได้ ๒๕๖๔ ปีเศษแล้ว พระพุทธศาสนาและ 

พระธรรมคําสอนยังคงอยู่และสืบทอดต่อ ๆ  กันมาด้วยศรัทธาตั้งมั่นของเหล่าสาวก

ประกอบด้วย พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่พระพุทธเจ้าทรงฝากฝัง 

ให้สืบทอดรักษาไว้ก่อนเสด็จดับขันธ์ปริรินิพพาน

 จะเห็นได้ว่าการประกาศพระศาสนาและการธํารงรักษาพระพุทธศาสนา 

เป็นหน้าทีข่องพระสงฆ์สาวกและอุบาสกอุบาสกิาทุกยคุสมยั ประกอบด้วยการเจรญิ

จิตภาวนา รักษาศีลและเผยแผ่พระธรรมคําสอน การสร้างศาสนทายาท ศาสนวัตถุ 

ศาสนสถาน และสร้างวัฒนธรรมประเพณีในการสืบสานพระพุทธศาสนา เช่น 

 ๑.  สร้างศาสนทายาท จดัให้มกีารบรรพชาอปุสมบทเพ่ือให้มผีูท้รงจําสบืทอด

พระธรรมคําสอนสืบต่อไป 

 ๒.  สร้างศาสนวัตถ ุเช่นการสร้างพระพุทธรูปทั้งที่นําติดตัวไปได้และตั้งเด่น

อยู่กับที่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ให้คนรุ่นหลังได้รู้ 

ได้เห็นเพื่อรักษาสืบทอดและต่อยอดความดีงาม 

 ๓.  สร้างศาสนสถาน เช่นสร้างวัด โปสถ์ วิหาร เจดีย์ และอื่น ๆ เหล่านี้ 

ล้วนเป็นเครื่องหมายว่าเป็นแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธต้องรักษา 

และหวงแหน 
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 ๔.  การรักษาสืบสานศาสนธรรม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับ 

ยกย่อง สรรเสริญ เคารพบูชาในพระธรรมคําสอนว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นทาง 

แห่งความสงบสุขและพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง และเพื่อส่งต่อให้พุทธศาสนิกชน 

รักษาสืบสานในแนวทางที่ถูกต้องกันต่อไป

 ดังที่กล่าวมาทั้ง ๔ ข้อ จะเห็นได้ว่าเจ้าประคุณสมเด็จท่านได้นํากําลังศรัทธา

สาธุชนได้สร้างและส่งเสริมทั้ง ๔ ข้ออย่างมั่นคง โดยเฉพาะพระเดชพระคุณได้เน้น

และส่งเสริมข้อ ๔ อย่างเข้มแข็งจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตและเป็นศูนย์กลางแห่ง

ศรัทธาชักนําชาวพุทธท้ังไทยและต่างประเทศได้ทําในส่ิงที่เรียกว่า “รักษาสืบสาน

ต่อยอดพระพุทธศาสนา” ให้ม่ันคงยิ่งยืนนานต่อไปชั่วลูกหลาน และเป็นการบูชา

พระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ดังมีหลักฐานปรากฏ

ชัดว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ขณะดํารงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) ได้ส่ง

พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดก ญาณสทิธ)ิ ขณะเป็นพระมหาโชดก ไปศึกษาวปัิสสนา

กรรมฐานสายของมหาสีสยาดอ ที่สํานักศาสนยิสสา ประเทศพม่า (เมียนมา) และ

นํามาเปิดสอนคร้ังแรกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ จากนั้น 

การเรียนการสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายมหาสีสยาดอ จึงแผ่ขยายไป 

ทั่วประเทศและเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ กาลต่อมาการปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐานแบบ “พองหนอ-ยุบหนอ” ได้บรรจุเข้าในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัยเป็น “สถาบันวิปัสสนาธุระ” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ และการปฏิบัติ

วปัิสสนากรรมฐานจึงเป็นข้อบังคบัให้นสิติมหาจฬุาฯ ทุกระดับต้องศึกษาและปฏบิติั

วิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัด

  จะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้มอบสิ่งมีค่ายิ่งกว่าเพ็ชร

ให้มหาจุฬาฯ ได้รักษาและสืบสานเผยแผ่ให้ประชาคมโลกได้ฝึกปฏิบัติเจริญจิต

ภาวนาเพือ่ให้ถงึความสงบสขุภายในและพ้นทกุข์ได้อย่างแท้จรงิ จึงถอืว่าเป็นมรดก

ที่ลํ้าค่าหาที่เปรียบมิได้
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 เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 

อาสภมหาเถระ) มีพระชนมายุครบ ๑๑๘ ปี ถือเป็นงานมงคลที่เหล่าศิษยานุศิษย์

และมวลมหาประชาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอน้อมรําลึก

นึกถึงคุณงามความดีของพระเดชพระคุณด้วยความกตัญญูเป็นอย่างยิ่งตลอดไป.

   พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ตุลาคม ๒๕๖๔



อนุสสรณียกถา

 วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันครบรอบ ๑๑๘ ปี ชาตกาล  

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ

พระสังฆราช ผู้มีคุณูปการต่อคณะสงฆ์ไทย ในด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา และด้านการปกครองคณะสงฆ์

 ด้านการปกครองคณะสงฆ์ เป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองแห่ง 

คณะสงฆ์ไทย ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ มีความกล้าหาญ มีคุณธรรม และมี

ความยุติธรรม ในการปกครองคณะสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมวินัยเป็นที่

เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

 ด้านการเผยแผ่ (วิปัสสนาธุระ) ได้เจริญศาสนไมตรีไปยังต่างประเทศ โดยส่ง 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานสายของ 

มหาสีสยาดอ ที่สํานักศาสนยิสสา ประเทศสหภาพเมียนมา กลับมาเปิดสอน 

วิปัสสนากรรมฐานแบบพองหนอ-ยุบหนอ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ 

ได้จัดอบรมและประชุมพระวิปัสสนาจารย์ จากทั่วประเทศ จัดตั้งกองการวิปัสสนา

ธรุะ ปัจจบัุนเป็นสถาบันวปัิสสนาธรุะ ส่งเสรมิสนบัสนนุพระวปัิสสนาจารย์ไปเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในรูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แบบพองหนอ-ยุบหนอ  

ไปทั่วประเทศ และขยายไปยังต่างประเทศ 

 ด้านการศกึษา (คนัถธรุะ) เป็นผูร้เิริม่สร้างอาคารมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย 

เป็นองค์ทุติยสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เป็นผู้ริเริ่มการตรวจชําระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับ “มหาจุฬาเตปิฏะกัง”  

เพือ่สนองพระราชปรารภพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ผูท้รงสถาปนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นสถานศึกษาสําหรับพระภิกษุ

สามเณรและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง 
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 มีวิสัยทัศน์ กําหนดนโยบาย จัดระบบบริหารจัดการศึกษามหาจุฬาลงกรณ-

ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ อกีทัง้จดัส่งพระภกิษนุกัเรยีนพทุธศาสนบณัฑติ 

ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในต่างประเทศ ได้พัฒนามหาวิทยาลัย 

ให้เจริญก้าวหน้าตามลําดับ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ได้พัฒนาต่อยอดจนเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ในปัจจุบัน

 เกล้าฯ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ขอน้อมรําลึกใน

คุณูปการ ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองแห่ง 

คณะสงฆ์ไทย อดตีอธบิดสีงฆ์วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ ์กรุงเทพมหานคร และอดีต

องค์ทตุยิสภานายกมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ ผูเ้ป่ียมด้วย

คุณธรรม มีคุณูปการอเนกอนันต์ ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตั้งแต่ต้นตราบถึงปัจจุบันและอนาคตกาลตลอดไป

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



อนุสสรณียกถา

 เจ้าประคุณสมเดจ็ฯ เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้มคีวามสามารถ ทัง้ในด้านปรยิตั ิปฏบิตัิ 

และปฏิเวธ ได้จัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ล้นเกล้า

รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงสถาปนาไว้ให้ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงสําหรับ

พระภิกษุสามเณร ทีเ่ร่ิมต้นจากทีบ่รูพาจารย์ได้ดาํเนนิมาต้ังแต่เบือ้งต้น เจ้าประคณุ

สมเดจ็ฯ ได้ดําเนนิการวางรากฐานการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เพือ่ให้ประชาชน

ผู้ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ได้มาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

สามเณร ได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ให้มีความรู้ มีความสามารถ ทั้งในด้าน

วิชาการทางธรรมและวิชาการทางโลก ทําให้ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว สามารถนําเอา

ความรูค้วามสามารถ ไปปฏบัิตงิานในหน้าทีข่องตนเองทีไ่ด้รบัมอบหมาย จากส่วนงาน

ต่าง ๆ ผู ้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งน้ีไปแล้ว สามารถทําให้หน่วยงานนั้น ๆ  

มปีระสทิธิภาพ มีประสทิธผิลของการทาํงาน และช่วยพฒันาประเทศชาตใิห้มคีวาม

เจริญมั่นคง และสามารถนําเอาความรู้ ความสามารถไปเผยแผ่ไปยังต่างประเทศได้ 

 เกล้าฯ ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

ขอถวาย อาจริยบูชา แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่ีได้เสริมสร้าง กิจการพัฒนา 

ให้มหาวิทยาลัย มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู ้จักของชาวโลก  

โดยยึดหลักการจัดการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนา

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



อนุสสรณียกถา

 สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้มาปรารภที่จะทําหนังสือท่ีระลึกงานครบรอบ  

๑๑๘ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และขอให้ดิฉัน 

เขียนบทความเพื่อน้อมระลึกถึงความศรัทธา ที่ดิฉันมีต่อพระเดชพระคุณสมเด็จ 

พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

 ครอบครวัของดฉินัเป็นพทุธมามกะ คณุพ่อคุณแม่สอนให้ดิฉันทําบญุใส่บาตร

ทุกเช้า จนเป็นนิสัย ดิฉันเติบโตมาด้วยบุญจนกระทั่งประสบความสําเร็จในชีวิต  

ได้มาทํางานเป็นผู้บริหารในโรงพยาบาล วันหนึ่งขณะอยู่ที่โรงพยาบาล มีคนไข ้

คนหนึ่งมาล้มฟุบอยู่หน้าแผนกประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลอย่างกะทันหัน  

ทางโรงพยาบาลได้เข้าช่วยเหลอือย่างสดุความสามารถ แต่ในท่ีสุด คนไข้ท่านนัน้กไ็ด้

เสียชีวิตลง ณ จุดนั้น ทําให้ดิฉันเกิดความสงสัยว่า ทําไมคนเราถึงได้ตายง่ายดายนัก 

เหมือนดั่งการกระชากเส้นด้ายให้ขาด ดิฉันพยายามหาหนังสือมาอ่าน เพื่อตอบ 

คําถามให้ตัวเอง อ่านมาหลายเล่มก็ไม่ตอบโจทย์ที่สงสัย จนได้มาพบคนไข้ท่านหนึ่ง

ได้พูดคุยกัน คนไข้ท่านนี้ ได้แนะนําให้ดิฉันไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

ราชวรมหาวิหาร เพื่อศึกษาเรื่องการเกิดและการตาย ดิฉันได้ไปที่วัดมหาธาตุฯ  

ตามคาํแนะนาํ ได้พบครบูาอาจารย์หลายท่าน และได้เริม่ปฏิบติัธรรม ทีว่ดัมหาธาตฯุ 

เดินจงกรม นั่งสมาธิและมีการส่งอารมณ์กับพระวิปัสสนาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์

ได้ให้คําแนะนําในการปฏิบัติของดิฉันเป็นช่วง ๆ จนมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ 

ดิฉันเริ่มมีความรู้สึกว่าวิชาของพระพุทธเจ้านี้มีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตมาก ๆ 

อยากให้คนอื่น ๆ ได้เข้ามาสัมผัสและได้เข้ามาปฏิบัติบ้าง ดิฉันพยายามรักษาศีล ๕ 

อย่างเคร่งครัด มีหิริโอตัปปะมากขึ้น ใช้อิทธิบาท ๔ มากขึ้น จนลูกน้องทุกคน 

เอ่ยปากว่า ดิฉันเปลี่ยนแปลงไปมาก ใจดีมีเมตตากรุณามากขึ้นโกรธน้อยลง  

หลังจากน้ันดิฉันได้จัดให้มีการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมขึ้นที่โรงพยาบาล  

เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ร่วมบุญกัน ดิฉันรู้สึกได้เลยว่ากิจการของโรงพยาบาล 
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ดําเนินไปด้วยดีมากขึ้นเรื่อย ๆ พนักงานรักใคร่กลมเกลียวกัน และมีความซื่อสัตย์

สุจริตมากขึ้น

 หลังจากนั้น ดิฉันได้เดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน เมื่อกลับมา

จากต่างประเทศ ได้พบท่านพระครรูปูหนึง่ซึง่ดฉินัจําชือ่ท่านไม่ได้ ได้แนะนําให้ดิฉนั

ไปกราบหลวงพ่อรูปหนึ่งที่ท่านพํานักอยู่ที่พระตําหนักสมเด็จในวัดมหาธาตุฯ ดิฉัน

มาทราบชื่อภายหลังว่า หลวงพ่อรูปนั้นคือ “พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถระ)” 

ได้พบเห็นท่านครั้งแรก รู ้สึกว่าท่านสมถะมาก ที่พักของท่านไม่มีอะไรสะสม  

มีเพียงพระพุทธรูปและหนังสือ เรียบง่ายมาก ได้สัมผัสถึงปฏิปทา ของสมเด็จ 

พระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) จงึเกดิความศรทัธาอย่างมากว่า ท่านเป็นผูท้รง

คุณธรรมและความสามารถ เจริญยิ่งด้วยอุตสาหะวิริยะในการบําเพ็ญศาสนกิจ 

ให้เจริญก้าวหน้า เป็นประโยชน์อเนกประการ เป็นที่ประจักษ์แก่มวลพุทธบริษัท  

มีปฏิภาณโวหารไพเราะเหมาะสม ปรีชาสามารถในการบริหารพระพุทธศาสนา  

มีสมณวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใส สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ท่านเป็นผู้

มีความตัง้ใจ ทีจ่ะสนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ท่ีว่า ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง คือหลักปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน ท่านจึงมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวคือ ความดํารงมั่นแห่งพระพุทธศาสนา  

ให้เป็นสมบตัขิองพทุธศาสนกิชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท่านได้ทาํครบถ้วน

ทุกประการ เป็นแบบอย่างแห่งการทําความดี เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและ

พุทธศาสนิกชน ที่จะประสบความสุขสงบทางใจอย่างแท้จริง จากความศรัทธา  

ในความมุ่งมั่นของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และได้เห็นสถานที่

ในวัดมหาธาตุเริ่มคับแคบ ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ามา

ศกึษามากขึน้ ๆ  ทําให้ดฉินัและนายแพทย์รศัม ีวรรณสิสร ตดัสนิใจบรจิาคทนุทรพัย์

เป็นที่ดิน เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งใหม่ และบริจาค

ปัจจัยเพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  

อาสภมหาเถร) จนเสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อย และได้ใช้ในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มาจนถึงปัจจุบัน 
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 ขออนุโมทนากับสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัยที่ได้จัดพิมพ์หนังสือแสดงแนวทางปฏิบัติของบูรพาจารย์ และเป็นการ

แสดงออกซึง่ความกตญัญ ูดฉินัมคีวามปิตยินิดเีป็นอย่างยิง่ ขออนโุมทนาสาธกุารมา 

ณ ที่นี้ด้วย 

           

       คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร 



อนุสสรณียกถา

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้จัด

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครบรอบ ๑๑๘ ปีชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์

ราชวรมหาวิหาร อดีตผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช และอดีตทุติยสภานายก

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ

ต่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นพระสงฆ์รูปแรกที่นํา

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ (หรือแบบพองหนอ-ยุบหนอ) 

จากพม่า มาเผยแพร่ในประเทศไทย จนได้เปิดทําการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและปฏิบัติ

ตลอดมา

 เกล้าในฐานะศิษยานุศิษย์ในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ-

มหาเถร) โดยคณุแม่ได้เข้าปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน กบัพระเดชพระคณุมาโดยตลอด 

จวบจนประคุณสมเด็จฯได้ละสังขารไปเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒ 

  ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลครบรอบ ๑๑๘ ปี ชาตกาล ของเจ้าประคณุสมเดจ็ 

พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้  

เกล้าขอน้อมรําลกึถงึพระคณุอนัยิง่ใหญ่ทีพ่ระเดชพระคณุเจ้าประคณุสมเด็จได้สร้าง

ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เป็นแบบอย่าง และเพื่อประกาศเกียรติคุณความดี 

ของเจ้าประคุณสมเด็จให้แผ่ไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนตลอดจิรัฐิติกาล

น้อมถวายสักการะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ผศ. พลเอก เสรี พุกกะมาน

ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม



อนุสสรนียบูชากถา

 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระสังฆราช และอดีตองค์ทุติยสภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย เป็นพระมหาเถระผู้เพียบพร้อมท้ังด้วยวิชชาและจรณะ ได้สร้าง

คุณูปการให้แก่การพระศาสนาของประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้

 เจ้าประคณุสมเดจ็ฯ ได้เป็นผูฟ้ื้นฟกูารเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการปฏบิติั

วิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ แบบพองหนอ ยุบหนอ ซึ่งแพร่หลายใน

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมถงึการวางรากฐาน การสอนและการปฏบิตัวิปัิสสนา

กรรมฐาน หรือธรรมะภาคปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

 นอกจากนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ดําริให้มีการศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรม

ขึ้นในมหาวิทยาลัย จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยมีอภิธรรมโชติกวิทยาลัยซ่ึงเป็น 

การศึกษาในส่วนของพระอภิธรรมปิฎก เป็นปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก อีกทั้งการที่

นสิติฝ่ายบรรพชติสําเรจ็การศกึษาช้ันปริญญาตรแีล้วต้องออกไปปฏบัิตศิาสนกจิเป็น

เวลา ๑ ปี เพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสนองงาน

คณะสงฆ์ เป็นงานรักษาพระศาสนาให้อยู่กับสังคมไทยตลอดไป การดําเนินการ 

เช่นนีเ้ม่ือสบืสาวราวเรือ่งต้นตอให้ดแีล้ว กจ็ะเหน็ได้ว่า ล้วนแล้วแต่เป็นดํารเิบือ้งต้น

ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ โดยแท้

 เมือ่วนัท่ี ๘ พฤศจกิายน ของทุกปีมาบรรจบ ท่ีเป็นวนัคล้ายวนัอายวุฒันมงคล

ในเจ้าประคุณสมเด็จฯ ชอบแล้วที่ชาว มจร จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นผู้มี

กตัญญูกตเวทิตาธรรมด้วยกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการเชิดชูเกียรติคุณท่ียิ่งใหญ่ของ

เจ้าประคณุสมเดจ็ฯ เพ่ือยดึถือเป็นทิฏฐานุคตแิก่อนุชนชาว มจร ตราบนานแสนนาน

ตลอดไป

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป



อนุสสรณียกถา
“พระผู้ก่อตั้งและวางรากฐานหลักสูตรการสอนวิชาวิปัสสนา

ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร (ญาณ ๑๖)ในประเทศไทย”

 วปัิสสนา ญาณ ๑๖ สายวดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิร์าชวรมหาวหิาร เกดิจาก

ดําริของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ 

พระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก อดีต

สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์- 

ราชวรมหาวิหาร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

โดยเริ่มแรกได้นิมนต์พระอาจารย์มาทดลองสอนวิปัสสนาให้กับพระวัดมหาธาตุฯ  

ในพระมณฑป ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา ๘ เดอืน พระอาจารย์ผู้สอนวปัิสสนาได้กล่าว

กับท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯว่า “ญาณ ๑๖ นั้นเหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่เอื้อม 

ไม่ถึง” เป็นเหตุให้เจ้าประคุณสมเด็จฯต้องพยายามเสาะหาพระวิปัสสนาจารย ์

ต่อไป ดังนิพนธ์เล่าถึงความดําริการก่อตั้งสํานักวิปัสนากัมมัฏฐานวัดมหาธาตุฯ  

ในวิปัสสนาสารฉบับแรก เดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ ความว่า “ได้พยายาม 

เสาะแสวงหาท่านผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิปัสสนากัมมัฏฐานที่ควรแก่การที่จะต้ังตน 

เป็นพระวปัิสสนาจารย์อย่างถูกต้องได้ตระหนกัแน่แก่ใจตามสภาวะว่า พระธรรมนัน้ 

ถ้าเป็นของแท้ของจรงิแล้วถงึจะตกไปอยูใ่นประเทศใด ๆ  แม้นต่างชาตต่ิางภาษากนั

ก็ตาม พระธรรมแท้นั้นจักต้องคงท่ีเสมอเหมือนกัน ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามชาติ 

ตามภาษาอนัเป็นส่วนแห่งสมมตธิรรม พทุธธรรมย่อมบันดาลให้คนท้ังโลกท่ีต่างชาติ

ต่างภาษานั้นให้เข้ากันได้ให้เป็นพี่เป็นน้องกันได้อย่างสนิทอย่างเป็นธรรม ก็เพราะ

สจัจธรรมข้อนี”้ ด้วยเหตนุีก้ารเจรญิศาสนสมัพนัธ์กบัประเทศสหภาพพม่าอย่างเป็น

ทางการจึงได้เกิดขึ้น 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู ้แทนอ่านสาส์นสมเด็จ 

พระสังฆราช ในพิธีเปิดประชุมและเป็นผู้นําคณะเข้าร่วมประชุมฉัฐสังคายนา 

พระไตรปิฎกนานาชาติ ณ กรุงย่างกุ้ง เสร็จพิธีแล้วทุกชาติที่เข้าร่วมประชุมฯ 
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ได้พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรประจําชาติของตน ประเทศไทยได้มา ๑ ฉบับ 

ตั้งชื่อว่า มหาจุฬาเตปิฏกํ เป็นต้นฉบับภาษาบาลีอักษรไทย ได้แปลเป็นภาษาไทย

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ใช้ศึกษาและเผยแพร่ได้รับความนิยมอยู ่ 

ปัจจุบันนี้ ก่อนหน้านี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯได้ไปศึกษาการพระศาสนาประเทศ 

สหภาพพม่า ได้พบว่าพุทธศาสนายังคงมี ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ครบถ้วน 

สมบูรณ์มาก จงึได้ส่งพระมหาโชดก ญาณสทิธ ิป.ธ.๙ วัดมหาธาตฯุไปปฏบิตัวิิปัสสนา

กมัมัฏฐาน สําเรจ็สมความมุง่หมายพร้อมกบันมินต์พระวปัิสสนาจารย์พระอาจารย์ 

ภัททันตะ อาสโภ ผู้สอนกลับมาเมืองไทยพร้อมกัน จึงก่อต้ังและทําพิธีเปิดสํานัก

วิปัสสนากัมมัฏฐานสําเร็จ และเกิดผลงานการเผยแผ่มีสํานักวิปัสสนาเกิดขึ้น 

ทั่วประเทศ ๔๐๐ กว่าแห่ง พร้อมทั้งต่างประเทศ

        เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นพระมหาเถระผู้มีทัศนกว้างไกลมองถึงเป้าหมาย 

ได้นิพนธ์ตํารา และให้คณะทํางานผลิตหนังสือที่เกี่ยวกับวิปัสสนาตั้งแต่ขั้นเบื้องต้น 

ท่ามกลาง ที่สุด ไว้เป็นหลักสูตรวิปัสสนา ญาณ ๑๖ สมบูรณ์ไว้ให้เป็นมรดกอัน 

ทรงคุณค่ายิ่ง และผลิตพระวิปัสสนาจารย์เพื่อทําหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิผล ๓ ประการ คอื ปรยิตั ปฏบัิติ ปฏเิวธ พร้อมได้นําหลักสูตร

เข้าสู่การศึกษาที่เป็นระบบในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะ 

เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบันวิปัสสนาได้ยั่งรากลึก เจริญก้าวหน้ามั่นคง 

ในประเทศไทย และได้พระธรรมทูตนําวิปัสสนาตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร  

สายวัดมหาธาตุฯ ไปเผยแผ่ยังต่างประเทศสู่สังคมชาวพุทธโลก เพื่อความยั่งยืน 

ของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ร.ต.อ.ดร. ธนาคม บรรเทากุล   

ที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมพุทธศาสนา



๑๑๘ ปี ชาตกาล
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

 

 ยํ้ารําลึกนึกถึงซาบซึ้งอยู่  พลิกแฟ้มดูประวัติศาสตร์ปราชญ์แห่งสงฆ์

พระคุณล้นเหลือลํ้าสาสน์ดํารง  ชื่อเสียงคงจารึกบันทึกตรา

 เพชรเม็ดงามจากดินแดนเมืองแก่นขอน    กระแสร้อนเคยรุมเร้าโถมเข้าหา

กว่าจะพ้นกว่าจะผ่านเนิ่นนานมา  แต่ศรัทธาไม่เคยหมด...โลกจดจํา

 พลังแห่งหลวงพ่อได้หล่อหลอม  จิตโอบอ้อมเหมือนบุญชุบอุปถัมภ์

ท่านปลูกฝังความดีหนีจินต์ดํา   พระพิมลธรรม นามนี้หรือ..เลื่องลือไกล

 คือ “ปูชนียบุคคล” เปี่ยมล้นค่า  การศึกษาส่งเสริมริเริ่มให้

สถาบันก้าวนําเด่นอําไพ   ดุจโพธิ์ไทรให้อบอุ่นต้นทุนงาม

 หลวงปู่ใหญ่หรือนามย่อหลวงพ่ออาจ มหาธาตุพุทธชนเยือนล้นหลาม

มากเมตตาบารมีศรีอาราม   เรืองรองนามวิปัสสนารักษาใจ

 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ร้อยสิบแปดปีชาตกาลผ่านสมัย

อาสภมหาเถระชํานะภัย   ข้ามผ่านได้..วัฏฏะพ้นผจญมาร

                  ช.ศรีนอก
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ค�าปรารภ ครั้งแรก
 ในอภิลักขิตมงคลกาลแห่งชนมายุของพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม (อาจ 

อาสภเถร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กรุงเทพมหานคร บรรจบครบ รอบ ๗๒ ป ี

บริบูรณ์ ณ วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ นี้ ย่อมเป็นความชื่นชม 

ยินดีของคณะศิษยานุศิษย์และวิสสาสิกชน ผู้ซึ่งมีความเคารพนับถือในองค์ท่าน 

เพราะความเป็นผู้มีอายมุัน่ขวญัยนืนัน้ เป็นสมบตัทิีโ่ลกพงึปรารถนา และเพราะเหตุ

แห่งความมีอายุมั่นขวัญยืนน้ัน หากได้มีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน 

เป็นส่วนประกอบแห่งกจิจานกุจิสาํหรบัชวีติอนัยัง่ยนืด้วยแล้ว ความเป็นผู้มอีายมุัน่

ขวัญยืนของแต่ละบุคคลนั้น ย่อมต้องนับว่าชีิวิตของบุคคลนั้น เป็นชีวิตท่ีมีสาระ 

อย่างแท้จริง 

 พระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถร) เป็นพระเถระรูปหนึ่ง 

ในสังฆมณฑลไทย ที่ได้บําเพ็ญสารประโยชน์ไว้แก่ชาติและพระศาสนาเป็นเอนก

ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนกิจขององค์ท่านที่เกี่ยวด้วยการศาสนศึกษา  

ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยนั้น องค์ท่านได้ดํารงตําแหน่งสภานายกของ 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นองค์ทีส่อง เป็นกาํลงัสนบัสนนุด้านการศาสนศกึษา

และการอุปถมัภ์โดยประการอืน่ เป็นผูร้เิริม่ดาํเนนิการก่อสร้างอาคารตกึเรยีน ๓ ชัน้ 

แบบทรงศิลปไทยจนสําเร็จ ใช้เป็นสถานท่ีศึกษาเล่าเรียนของบรรดานิสิตนักเรียน 

อยูใ่นปัจจุบนั นี ้จึงนับได้ว่าองค์ท่านเป็นบพุพการขีองมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

รูปหนึ่ง 

 ณ โอกาสแห่งการบําเพ็ญกุศลเฉลิมฉลองชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ ปีบริบูรณ์ 

น้อมถวายแด่องค์ท่าน ณ วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ นี้ คณะเจ้าหน้าที่ ครู 

อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและนักเรียน ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุก ๆ ฝ่าย 

ได้ร่วมสมานฉันท์ด้วยกัลยาณจิต จัดพิมพ์ หนังสือเรื่อง พระพิมลธรรม อาสภเถร 

ไปบําเพ็ญศาสนกิจที่สหภาพพม่า พ.ศ. ๒๔๙๕ เล่มนี้ ซึ่งเป็นศาสนกิจสําคัญ
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ประการหนึ่งที่องค์ท่านได้ปฏิบัติมาในอดีต ขึ้นน้อมถวายแด่องค์ท่านเป็นส่วน 

ปูชนียานุสรณ์ 

 ด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย บรรดาคณะเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นิสิต 

นักศึกษาและนกัเรยีน มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ขอน้อมคารวจิตต้ังสัตยาธษิฐาน 

ถวายจตุรพิพิธพรชัยแด่องค์ท่าน ขอองค์ท่านได้บรรลุถึงซึ่ง: - 

   โส อตฺถลทฺโธ สุขิโต  วิรุฬโห พุทฺธสาสเน 

   อโรโค สุขิโต โหหิ  สห สพฺเพหิ ญาติภิ 

ในที่ทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๘



ค�าน�า

 เจ้าพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถร) ท่านมีชนมายุ

ยืนยาวมาได้ ๗๒ ปี ย่อมเป็นที่ปรีดาปราโมทย์ ของบุคคลผู้เคยร่วมสุขร่วมทุกข์

กับท่านทุกกาลสมัย ด้วยว่าบุคคลเหล่านั้น ได้มีโอกาสร่วมอนุโมทนาทันตาเห็น

ต่อประโยชน์ที่พระคุณท่านได้ประกอบไว้แก่แผ่นดินในอดีตกาลส่วนหนึ่ง กับยัง

เกิดความหวังด้วยกันทุกคนว่า พระคุณท่านจะได้มีโอกาสประกอบประโยชน์แก่

แผ่นดิน 

 “ประโยชน์แก่แผ่นดนิ” ทีอ่ยูใ่นคาํปรารภ หมายถงึประโยชน์ อนัมพีระศาสนา

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นฐานทางดําเนิน อันพระคุณท่านประกอบไว้ให้แก่ 

แผ่นดนิในอดตีกาล โดยฐานกาํหนดเป็นธรรมว่า ศาสนาเป็นรากใจคน คนไม่มศีาสนา

คือไม้ผุของแผ่นดิน พิสูจน์โดยทางกลับคือ แผ่นดินไม่มีศาสนา ย่อมไม่เป็นแผ่นดิน 

 ชีวิต ๗๒ ปีของเจ้าพระคุณฯ ผ่านพิสูจน์ให้เห็นสัจจธรรม ๒ ประการ  

ประการแรก ชวีติน้ันถกูแรงกรรม และบาปกรรมของผูไ้ม่มศีาสนา เหวีย่งโยน กระทบ

กระแทก เหนือ่ยเหนบ็เจบ็ซํา้ อนันยิามกนัว่าเป็น “ความผดิของสงัสารวฏัหนึง่ และ

เจ้าพระคุณฯ ผู้มีศาสนาเป็นรากใจ สามารถวางอุเบกขาญาณประหารเวรน้อยใหญ่ 

อันยากทีผู่ร้บักรรมเช่นนัน้จะกระทาํตาม จนมชียัโดยธรรมมาได้ เป็นประการทีส่อง 

 สมุดกล่าวด้วยเรื่อง “การเดินทางไปประเทศพม่า” และเร่ืองอันเนื่องด้วย

ฐานะ “อัคคมหาบัณฑิต” ของเจ้าพระคุณ ฯ ที่พิมพ์เป็นบรรณาการครั้งนี้ ศิษย์ของ

พระคุณท่านได้ทําเป็นบันทึกและเรียบเรียงถวาย พิมพ์ไว้ในสมัยแห่งเหตุการณ ์

นั้น ๆ 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้พิมพ์ขึ้นอีกครั้งหน่ึงในดิถีนี้ เพื่อเป็นบัตร

ประกาศเหตุแห่ง “การประกอบแต่กุศลกรรม กระท�าากิจพระศาสนาแผ่ไพศาล

ไปทั้งในและนอกประเทศ ทั้งในทางปริยัติศาสนา และปฏิบัติศาสนา มีผล 

ประจักษ์ชัด ฯลฯ ที่เจ้าพระคุณฯ ประกอบไว้ในอดีตกาล ให้ปรากฏแก่มหาชน 
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 ศิษย์ทุกคน หมายใจร่วมกันว่า เจ้าพระคุณ ฯ จักใช้พระศาสนา เป็นฐาน

ประกอบกิจต่อไปตลอดชีวิตอันยืนนาน ในอนาคตกาล เพ่ือความยั่งยืนอยู่แห่ง

แผ่นดิน 

เสฐียร พันธรังษี 

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวัดมหาธาตุ 

พ.ย. ๒๕๑๘
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สารบัญ
เรื่อง  หน้า

ค�าปรารภ (๔)

ค�าน�า  (๖)

อนุสสรณียกถา (๙)

๑๑๘ ปี ชาตกาล (๓๐)

ก�าหนดการ (๓๑)

ค�าปรารภ ครั้งแรก (๓๖)

ค�าน�า  (๓๘)

อัคคมหาบัณฑิต ๑

SHORT BIOGRAPHY OF HIS HOLINESS

 PHRA BIMALADHARMA OF THAILAND ๙

THE BURMA GAZETTE 

 (Extra ordinary)  ๑๑

อัคคมหาบัณฑิตกถา ๑๒

 - คุณธรรมของบัณฑิต ๑๓

 - บัณฑิต ๓ ระดับ ๑๓

 - อัคคมหาบัณฑิตองค์แรกของพม่า ๑๔

 - การศาสนาในประเทศพม่าสมัยปัจจุบัน ๑๔

 - สังคีติการกสงฆ์ไทย ๑๕

 - อัคคมหาบัณฑิตองค์แรกของไทย ๑๖

 - สมณศักดิ์ฝ่ายพระภิกษุ ๑๘

 - สัญญาบัตรฝ่ายฆราวาส ๑๘

ไปประเทศพม่า พ.ศ. ๒๔๙๕ ๒๐

    (รายงานเสนอต่อท่านหัวหน้าคณะ)

 - ความมุ่งหมาย  ๒๐
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 - ก่อนออกเดินทาง ๒๐

 - วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๓

 - วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๖

 - วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน  ๓๖

 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน  ๔๓

 - วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน  ๔๖

 - วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๕๓

ภาคผนวก  ๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๕๙

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล   

           เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) 

รายนามเจ้าภาพอุปถัมภ์จัดพิมพ์หนังสือ ๗๐ 

พระพิมลธรรม อาสภเถร 

 ไปบําเพ็ญศาสนกิจที่สหภาพพม่า พ.ศ. ๒๔๙๕



อัคคมหาบัณฑิต
 เจ้าคุณพระพิมลธรรม อาสภเถระ สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง 

แห่งประเทศไทย อัคคมหาบัณฑิตแห่งประเทศพม่า นามเดิม อาจ นามสกุล  

ดวงมาลา นามฉายา อาสโภ ก�าเนิดวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับ  

๑ ฯ ๑๒ ปีเถาะ ณ บ้านโต้น หมูท่ี ่๙ ต�าบลบ้านโต้น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

 เมื่อเยาว์ ศึกษาวิชาภาษาไทยในสํานักพระอาจารย์หนูและพระอาจารย์ใส 

วัดศรีจันทร์ ตําบลบ้านโต้น พ.ศ. ๒๔๕๙ อายุ ๑๔ ปี บรรพชาเป็นสามเณร ณ  

วัดศรีจันทร์ พ.ศ. ๒๔๖๑ สมัครเข้าอบรมวิชาครูเป็นพิเศษ ๖ เดือน ที่โรงเรียน 

ประจาํจงัหวดัขอนแก่น สอบไล่ได้วชิาครเูทยีบเท่า มธัยมศกึษาปีที ่๖ ของกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นครูที่โรงเรียน ประชาบาลวัดกลาง ตําบลเมืองเก่า 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 พ.ศ. ๒๔๖๓ ลาออกจากครูประชาบาลเข้ามาอยู่วัดชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ 

ศึกษาวิชาพระปริยัติธรรม ณ สํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

ย้ายมาอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในความปกครองของท่านเจ้าคุณพระธรรม-

ไตรโลกาจารย์ (เขมจารีเถระ) สอบไล่นักธรรมชั้นตรีได้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้นักธรรม

ช้ันโท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ อุปสมบท ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมื่อวันที่  

๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เจ้าคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์ (เขมจารีเถระ)  

เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าคณุพระญาณสมโพธ ิ(กติตสิารเถระ) และเจ้าคณุพระศรสีมโพธิ 

(ฐานทัตตเถระ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ อนุสาวนาจารย์ 

 พ.ศ. ๒๔๖๖ เข้าสอบเปรียญธรรมได้ประโยค ๓ พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบไล่ได้

ประโยค ๔ พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบไล่ได้ประโยค ๕ พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบ ไล่ได้ประโยค ๖ 

พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบไล่ได้นักธรรมช้ันเอกและเปรียญธรรมประโยค ๗ พ.ศ. ๒๔๗๒ 

สอบไล่ได้เปรียญธรรมประโยค ๘ 

๔
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 พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอุปัชฌาย์ส่งไปเป็นครูสอนปริยัติธรรม ณ วัดสุวรรณ- 

ดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดและ 

รองเจ้าคณะมณฑลอยธุยา ได้รบัพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็นพระราชาคณะชัน้สามญั

ที่  พระศรีสุธรรมมุนี เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะช้ันราชใน 

นามเดิม เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๒ เลื่อนเป็นพระราชคณะชั้นเทพท่ี พระเทพเวที  

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ เลื่อนเป็นพระราชาคณะช้ันธรรมที ่ พระธรรมไตรโลกาจารย์  

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏที ่ พระพิมลธรรม 

ใน พ.ศ. ๒๔๙๒ เมื่อชนมายุ ๔๖ ป ี

 เจ้าคณุพระพมิลธรรมด�ารงต�าแห่งเจ้าอาวาสวดัสวุรรณดาราราม จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๙๐ รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก

สังฆสภา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นเจ้าคณะตรวจการภาค ๔ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๖- 

พ.ศ. ๒๔๙๐ ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎิ์ 

ได้รับการแต่งต้ังเป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้รับ 

แต่งตั้งเป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง พ.ศ. ๒๔๙๑ 

 ตั้งแต่ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม เป็นต้น เจ้าคุณ 

พระพิมลธรรม ปฏิบัติกิจพระศาสนาอย่างหนักตลอดมา รับหน้าที่เป็นกรรมการ

แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย เป็นกรรมการแห่งสภาศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 

เป็นกรรมการสังคายนาพระธรรมวินัย เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง และโดย 

ต�าแหน่งอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ฯ ต้องรับหน้าที่เป็นสภานายกของมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัยด้วย 

 อนึ่ง ในคราวที่ทางการคณะสงฆ์และทางการฝ่ายรัฐบาล ได้วางนโยบาย

ปรบัปรงุส่งเสรมิการพระศาสนาในภาคเหนอืเป็นงานใหญ่ เพือ่ให้การพระศาสนา

สม�า่เสมอลงรอยกบัภาคกลาง กไ็ด้รับแต่งตัง้ ให้เป็นหวัหน้าคณะออกไปปรบัปรงุ 

และส่งเสริมการพระศาสนาภาคเหนืออยู่ถึง ๓ เดือนเศษ ยังการพระศาสนาใน

ภาคเหนือให้ด�าเนินไป ด้วยดีตั้งแต่เวลานั้นมา 
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 เจ้าคุณพระพิมลธรรม เป็นพระมหาเถระผู้ใฝ่ในฝ่ายวิปัสสนาธุระ ใคร่จะยัง

ธรุะในพระศาสนาด้านนีใ้ห้จาํเรญิ จงึเป็นเหตใุห้ท่านได้ทําความสัมพันธ์กบัพระภกิษุ

ชาวพม่า แล้วนําวิปัสสนาธุระมาเผยแผ่ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางศาสนา 

ที่ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมได้สร้างข้ึนน้ัน เป็นอนุสนธิสืบต่อให้ความสัมพันธ ์

ทางบ้านเมืองระหว่างประเทศไทย กับประเทศพม่าได้เริ่มขึ้นเป็นทางราชการ และ

เป็นผลให้ท่านได้รบัสมณศกัดิต์าํแหน่ง “อคัคมหาบัณฑติ” จากรฐับาลสหภาพพม่า

เป็นองค์แรกในประเทศไทย  

 ณ ที่นี้ จักแสดงความเป็นไปแห่งความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา อันเป็นงาน

ของท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมและความเป็นมาแห่ง “อัคคมหาบัณฑิต ตามความ

มุ่งหมายแห่งการพิมพ์ประวัติส่วนนี้ไว้โดยสังเขป 

 ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ขาดออก

จากกันพร้อมไปกับการขาดสัมพันธ์ทางการเมือง ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

ประเทศพม่าได้ประกาศเป็นเอกราช ภายหลังสงครามมหาอาเชียบูรพา  

เมื่อรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัฐบาลสหภาพพม่า ประกาศ

ผูกสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศขึ้นเป็นปกติแล้ว เจ้าคุณพระพิมลธรรม 

สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง วัดมหาธาตุ พระมหาเถระฝ่ายไทยองค์แรก 

เป็นผู้เปิดความสัมพนัธ์ทางพทุธศาสนาขึน้กบัคณะสงฆ์ฝ่ายพม่า นบัเป็นการเริม่

ประวัติศาสตร์ใหม่แห่งพุทธศาสนาในประเทศตะวันออกเฉียงใต้ 

 วันหนึ่ง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ รัฐบาลโปรดให้มีรัฐพิธี งานปีใหม่ที่

ท้องสนามหลวง ฯพณฯ อลูะหม่อง เอกอคัรราชทูตพม่า ประจ�าประเทศไทยมาร่วม

ในรัฐพิธี ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม ได้รับอาราธนาไปในรัฐพิธีคร้ังนั้นด้วย  

ภายหลังเสร็จงานรัฐพิธีแล้ว ท่านท้ัง ๒ ได้สนทนากันด้วยเรื่องพระศาสนา  

ตอนหน่ึงท่านเจ้าคุณ ปรารภว่า พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้แตกฉานใน 

พระไตรปิฎกมีอยู่เป็นจ�านวนมากในประเทศพม่า น่าจะได้จัดส่งมาอยู่ประจ�าใน
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ประเทศไทยบ้าง พระภิกษุพม่าที่อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันไม่ค่อยมีความรู้  

เพียงแต่รักษาวัด ชาวไทยจึงไม่ทราบความดีของพระพม่า และท่านเจ้าคุณได้

แสดงความประสงค์ว่า ใคร่จะได้คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถาและฎีกา

ภาษาบาลีฉบับอักษรพม่า เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเทียบเคียงระหว่างฉบับ

อักษรไทยและอักษรพม่า ว่าโดยฐานะทางศาสนา พระภิกษุสงฆ์ของประเทศทั้ง 

๒ ก็อยู่ในธรรมวินัยเดียวกัน เป็นบุตรของพระบิดาองค์เดียวกัน คือสมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้ เป็นวันเริ่มต้นแห่งพุทธสัมพันธ์ของประเทศทั้ง ๒ 

 ฯพณฯ อูละหม่อง เอกอคัรราชทูตพม่ารบัทราบทรรศนะและความปรารถนา

ของท่านสงัฆมนตรีแล้ว กแ็จ้งเรือ่งไปยังรฐับาลของตน รัฐบาลสหภาพพม่า เมือ่ทราบ

ความประสงค์ของท่านสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองแห่งประเทศไทยแล้ว  

มคีวามเหน็ด้วย จงึได้คดัเลอืกจดัส่งพระภกิษพุม่าทีชํ่านาญพระไตรปิฎกมาประเทศไทย 

๖ รูป เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ มีท่านพระสัทธัมมโชติกะ และพระเตชินทะเป็นหัวหน้า 

และรองหัวหน้าคณะ ครั้งแรกพํานักอยู่ ณ วัดปรกพม่า ต่อมาพระสัทธัมมโชติกะ  

ไปตั้งสํานักสอน พระอภิธรรมอยู่ที่วัดระฆังโฆสิตารามพระเตชินทะมาสอนอยู่ที่ 

วัดมหาธาตุ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๔ สภาการพุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่าได้แต่งต้ัง 

สมณทูตคณะหนึ่ง มีท่านอูยานิกมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม พระเถระ

ผู้ใหญ่แห่งนครย่างกุ้งเป็นหัวหน้า และท่านเซอร์ อู. ตวน หัวหน้าใหญ่ฝ่ายคฤหัสถ์ 

พร้อมด้วย อ.ู จนัทนู อธบิดกีรมอัยการและเลขาธกิารแห่งสมาคมสหพนัธ์พทุธศาสนา

แห่งสหภาพพม่ากบัคณะ ให้อญัเชญิพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎกีาภาษาบาลีอกัษร

พม่า ๓ ชดุ เดนิทางมายงัประเทศไทย เข้าเฝ้าสมเดจ็พระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆ-

ปริณายก มอบพระคัมภีร์นั้น ๆ ให้แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดมหาธาตุ 

๑ ชุด มอบให้มหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑ ชุด และมอบให้แก ่

สํานักศึกษาพระอภิธรรม ณ วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรีอีก ๑ ชุด รัฐบาลและ

คณะสงฆ์ไทยได้ต้อนรับคณะสมณทูต และเฉลิมฉลองพระคัมภีร์ท่ีได้รับมอบไว้นั้น

ด้วยปีติโสมนัส 
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 มีข้อความที่ควรปรารภอีกอย่างหนึ่ง ในการเดินทางมาสู่ประเทศไทยของ

สมณทูตพม่าคราวนี้ ท่านหัวหน้าคณะทูตทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้สําแดง

เจตนาใคร่ผูกสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับฝ่ายไทยสิ้นกาลอันไม่มีกําหนด และ

ขอแลกเปลี่ยนนักศึกษาธรรม์กับประเทศไทยด้วย 

 เม่ือคณะสมณทูตของพม่าเดินทางกลับไป พ.ศ. ๒๔๙๔ รัฐบาลและคณะ 

สงฆ์ไทยได้แต่งตั้งสมณทูตขึ้นคณะหนึ่ง มีท่านเจ้าคุณพระศาสนโศภน สังฆมนตรี

ว่าการองค์การเผยแผ่ วัดมกุฏกษัตริยารามเป็นหัวหน้า ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม 

สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง วัดมหาธาตุเป็นรองหัวหน้า พร้อมด้วยเจ้าคุณ

พระศรวีสิทุธิญาณ วดักนัมาตุยาราม และนายสญัญา ธรรมศกัดิ ์อญัเชญิพระไตรปิฎก

ภาษาบาลีฉบับอักษรไทย เดินทางไปเจริญศาสนไมตรีทางพุทธศาสนาตอบแทน

สหภาพพม่า การเดนิทางของสมณทูตไทย ครัง้นี ้เป็นการกระชบัสัมพนัธ์ทางศาสนา

ระหว่างชาติทัง้ ๒ ขึน้ สมความปรารถนาของผูใ้ฝ่ในธรรมทัง้หลาย คณะสมณทตูไทย

ได้ดูสถานที่สําคัญ ๆ ในประเทศนั้น สําหรับท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม ได้ใช้เวลา

สังเกตการศึกษา และการปฏิบัติธรรมของพม่ามาเพื่อเทียบเคียงกับการศึกษาของ

คณะสงฆ์ไทย ด้วย 

 อาศัยเหตุแห่งความปรารถนา ใคร่จะยังพม่าและไทยให้ละเสียซ่ึงอดีตอัน

มดืมวั และยงัความเป็นบุตรผู้มพีระบิดาองค์เดยีวกนัตามธรรม คอื สมเดจ็พระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในระหว่างคนไทยและคนพม่า ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม  

จึงปรารภถึงการแลกเปลี่ยนการศึกษาพระพุทธศาสนา และนักศึกษาไทยกับพม่า

เป็นเบื้องต้น ครั้นถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านเจ้าคุณจึงคัดเลือกนักศึกษา

แห่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓ รูป คือ พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ เปรียญธรรม 

๙ ประโยค พระมหาบําเพ็ญ ญาณโสภโณ เปรียญธรรม ๕ ประโยค และสามเณร

ไสว เปรยีญธรรม ๕ ประโยค นาํเดนิทางไปยงัประเทศพม่า-ฝากฝังไว้ในสาํนกัศึกษา

ต่าง ๆ ให้ศึกษาวิปัสสนาธุระคันถธุระโดยลําดับ นักศึกษาฝ่ายพระศาสนาของไทย
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รุ่นนี้ เป็นรุ่นแรกที่ศึกษาอยู่ในประเทศพม่า ได้รับความอุปการะจากรัฐบาลสหภาพ 

พม่าจากพ่อค้าและคหบดีเป็นอันมาก อน่ึง ในการเดินทางนํานักศึกษาไปประเทศ

พม่าคราวนั้น ยังระลึกถึงคําพูดที่ท่านพระมหาเถระอูยานิกะแห่งวัดอัมพวนาราม 

ปรารภกับท่านเจ้าคุณวันหนึ่งในพิธีอังคาสพระภิกษุสงฆ์ที่บ้านอู. จันทูน เลขาธิการ

สมาคมสหพนัธ์พทุธศาสนาว่า “ประเทศลงักากบัประเทศพม่ามมีหาสมทุรคัน่กลาง

ระหว่างประเทศ แต่ยังมีสัมพันธ์ทางศาสนากันอยู่ โดยราบร่ืนและไม่เคยขาดสาย 

ส่วนประเทศไทยกับประเทศพม่ามีพื้นแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกัน แต่ขาดการ

สมัพนัธ์กนัมาช้านานนกั การทีท่่านสงัฆมนตรว่ีาการองค์การปกครองแห่งประเทศไทย 

อุตส่าห์เดนิทางนาํนกัศกึษา มาครัง้นี ้ถอืว่าเป็นการบกุเบกิสัมพันธไมตรีให้เชือ่มต่อ

กันเป็นครั้งแรก” 

 นับแต่ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม เดินทางกลับจากประเทศพม่าคราวนั้น  

ก็มีพระภิกษุสงฆ์ทางประเทศพม่า เดินทางเข้ามาตั้งสํานักศึกษาพระอภิธรรมข้ึน 

ในประเทศไทยหลายแห่งด้วยกนั มท่ีีวดัระฆงัฯ วดัสามพระยาและวดัมหาธาตเุป็นต้น 

พระภิกษุพม่าที่เข้ามาทําการสั่งสอนอยู่ในเมืองไทยต่างก็ได้รับความอุปถัมภ์จาก

พทุธศาสนกิชนชาวไทยตามสมณวสิยัทกุรปูและทกุแห่งไป เป็นการปฏิการะเพือ่ผล

ในทางธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่นเดียวกับที่พม่าได้กระทําต่อภิกษุ

สามเณรไทย ผู้ซึ่งรับการศึกษาอยู่ในประเทศนั้นทุกประการ” 

 ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาที่ประเทศท้ัง ๒ ดําเนินแก่กันมาโดยลําดับ  

จะเห็นได้จากการกระทําโดยสืบต่อกันมาของคณะสงฆ์แห่งประเทศพม่า และ 

คณะสงฆ์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ พระเดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต สังฆนายก 

วดัเบญจมบพิตรเป็นประธาน พร้อมด้วยรฐับาล อันม ีฯพณฯ จอมพล ป. พบิลูสงคราม 

นายกรัฐมนตรี ได้พยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาที่จะพึงมีต่อ 

ประเทศพม่าต่อมาไม่ขาดสาย เห็นได้จากเมื่อรัฐบาลสหภาพพม่าเตรียมงานเปิด 

พิธีสังคายนาครั้งที่ ๖ คณะสังฆมนตรี มีสมเด็จสังฆนายกเป็นประธาน ลงมติให ้
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เจ้าคุณพระพิมลธรรมเป็นหัวหน้า คณะสงฆ์ไทยหมู่หนึ่ง เดินทางไปช่วยเหลือ 

คณะสงฆ์พม่า ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. 

เดียวกัน คร้ังนี้ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม เดินทางไปดูการพระศาสนาในประเทศ

อินเดียและลังกาด้วย 

 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 

คือรัฐบาลสหภาพพม่าพร้อมด้วยคณะสงฆ์มีองค์สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน 

ได้จัดประชุมปรึกษาเพื่อทําสังคายนาพระธรรมวินัยขึ้น สังคายนาพระธรรมวินัย 

(ฉฏัฐสังคายนา) ที่ถามหาปาสาณคูหา นครย่างกุ้ง เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

คณะสังฆมนตรีไทย มีสมเด็จสังฆนายกเป็นประธาน ก็ได้เลือกท่านเจ้าคุณ 

พระพิมลธรรมเป็นหัวหน้าผู้แทนคณะสงฆ์ไทย ไปร่วมประชุมสังคายนาพระธรรม

วินัยครั้งนี้ด้วย 

 ระหว่างท่ีคณะผูแ้ทนคณะสงฆ์ไทย พกัร่วมสงัคายนาพระธรรมวนัิยอยู่ใน

ประเทศพม่านัน้ รฐับาลสหภาพพม่าได้ถวายสมณศกัด์ิต�าแหน่ง “อคัคมหาบณัฑติ 

อันเป็นต�าแหน่งสูงฝ่ายพระศาสนา แด่ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรม หัวหน้าคณะ

ผูแ้ทนคณะสงฆ์ไทยร่วมกบัพระมหาเถระประเทศเขมร ๑ รปู ประเทศลังกา ๑ รปู 

และพระเถระชาวพม่าอีก ๖ รูป เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

 อันการที่รัฐบาลสหภาพพม่า ถวายต�าแหน่งสมณศักดิ์ชั้น “อัคคมหา-

บณัฑติ” แด่พระมหาเถระผูใ้หญ่ของไทยเขมรและลงักา คราวน้ี นับเป็นคร้ังแรก

ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างชาติ ท่านเจ้าคุณ 

พระพมิลธรรม สังฆมนตรว่ีาการองค์การปกครอง อธบิดสีงฆ์วดัมหาธาตยุวุราช-

รงัสฤษฎิ ์สภานายกมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เป็นพระมหาเถระของประเทศไทย

รูปแรก ที่ได้รับสมณศักดิ์ของรัฐบาลต่างประเทศ 

 เพื่อยังความส�าคัญของต�าแหน่ง “อัคคมหาบัณฑิต” ให้ปรากฏชัดแก ่

ศาสนิกชนผู้สนใจในศาสนาทั้งหลาย ขอคัดส�าเนา ประวัติค�าประกาศของ
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ประธานาธิบดีแห่งสหภาพพม่า ซึ่งลงพิมพ์ไว้ในหนังสือราชกิจของทางราชการ 

(เป็นภาษาพม่าแปลเป็นภาษาอังกฤษ) และความเป็นมาแห่งต�าแหน่ง “อัคค- 

มหาบัณฑิต” มาพิมพ์ไว้ในที่นี้ด้วย. 
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SHORT BIOGRAPHY OF HIS HOLINESS
PHRA BIMALADHARMA OF THAILAND

 His Holiness Phra Bimaladharma, Ecclesiastical Minister of 

Thailand, was born in 2446 B.E. in Khon Kean province, Thailand. 

 His Holiness is the presiding Mahāthera of Wat Mahā That 

monastery, Bangkok, where over 300 Bhikkhus are receiving training  

in Gantha and Vipassana Courses. 

 As Ecclesiastical Minister His Holiness is responsible for the 

welfare of 200,000 Bhikkhus who constitute the Sangha of Thailand. 

 From his youth, His Holiness proved himself to be a very keen 

and bright student of Pali scriptures and has passed all the standard 

examinations in the various stages with credit. 

 His Holiness has also compiled an important treatise 

entitled “Mangalattha Dipani” and its translation and has rendered 

conspicuous service in re-editing and important section of the 

Vinayapitaka. 

 His Holiness has served the case of the Buddha Sasana in various 

ways and in the midst of his multifarious duties he has also served as 

the President of the Pali University founded by His Majesty the King of 

Thailand. 

 From the time the preliminary arrangement for the Sixth Great 

Buddhist Council were begun, His Holiness has taken special interest  

in this historic undertaking and has personally presented a set of the 

Thai Edition of the Tipitaka to the Union of Burma. 
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 In revered appreciation of his great attainments and service in 

the case of the Buddha Sasana the government of the Union of Burma 

has conferred on His Holiness the title of “Agga Maha Pandita” 

 ต่อไปนี ้เป็นประกาศถวายสมณศกัดิ ์“อคัคมหาบณัฑติ” ในหนงัสอื ราชกจิจา

ของรฐับาลนั้น เป็นภาษาพม่า แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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TRANSLATION

THE BURMA GAZETTE 

(Extra ordinary) 

Rangoon dated the 22 nd May, 1954 

President House 

President House Rangoon 

                                                                   22 nd May, 1954  

 “Agga Maha Pandita” Title The president of the Union of Burma 

hereby confer the title of “Agga Maha Pandita” on the following Maha 

Theras:--- 

 1. Ven. Phra Bimaladharma,, Wat Mahathat, Bangkok, Thailand. 

 2.. His Holiness Maha Sangha Nayaka Maha Thumayda Dipati 

  Wat Okkarlawyama, Pnom-Penh, Cambodia. 

by order, 

Sd/Par Sein 

Secretary to the President 

Dated, Rangoon the 22nd May, 1954. 

(No. 51) 

 อนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์แห่งเร่ืองตําแหน่ง “อัคคมหาบัณฑิต” แห่งรัฐบาล

สหภาพพม่า ขอนาํ “อคัคมหาบณัฑติกถา”” นพินธ์ของท่านเตชนิทะ อภธิมัมกถกิ- 

ธัมมาจาริยะ อาจารย์สอนพระอภิธรรม วัดมหาธาตุ มาลงพิมพ์ ร่วมไว้อีกตอนหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้
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อัคคมหาบัณฑิตกถา

    อตฺถาภิสมยา ธีโร  ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ. 

  ผู้ทรงวิทยาคุณ พิจารณาเห็นประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในปัจจุบัน 

  และอนาคตนั้น ได้นามสมญาว่า บัณฑิต 

 สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นเอกในไตรภพ ทรงไว้ซึ่งอจินไตย ผู้ธรรมมิสสร 

ธรรมสามิ มีพระมหากรุณาปรารถนาให้ปวงเวไนยสัตว์ในกามภพ รูปภพและ 

อรูปภพ ได้รู ้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมวิเศษและเสวยวิมุตติรสโดยทั่วกัน จึงได้ 

ทรงบําเพ็ญบารมีอยู่เป็นเวลานานถึง ๔ อสงไขย ๑ แสนมหากัปป์ เมื่อได้ตรัสรู ้

พระสพัพญัญตุญาณแล้วกเ็สดจ็ไปทัว่หวัเมอืงน้อยใหญ่ อนัมกีรุงสาวตัถ ีกรุงราชคฤห์ 

เป็นต้น โดยทรงกําหนดจริตและอัชฌาสัยของบริษัท ที่สดับพระธรรมเป็นเกณฑ์ 

ตลอด ๔๕ พรรษายกุาล พระธรรมทีพ่ระองค์ทรงแสดงนัน้ เมือ่จาํแนกเป็นปิฎกแล้ว

ย่อมได้ ๓ ปิฎก คือ: - 

  ๑. พระวินัยปิฎก 

  ๒. พระสุตตันตปิฎก 

  ๓. พระอภิธรรมปิฎก 

 ทีว่่าผูท้รงวทิยาคณุ พจิารณาเหน็ประโยชน์ส่วนรวมทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต 

ได้นามสมญาว่าบณัฑตินัน้ เป็นพทุธพจน์มปีรากฏอยูใ่นอโุภอตัถสตูร โกสลสงัยตุต-

นิกาย อันจัดเป็นพระสุตตันตปิฎก 

 นบัแต่สมยัสมเดจ็พระบรมศาสดาเป็นต้นมาตราบถึงปัจจุบนั ประเทศท้ังหลาย 

อันมีประเทศไทย - พม่า เป็นต้น ย่อมสมบูรณ์ด้วยบัณฑิตอันมีนามสมญาต่าง ๆ  กัน

ตามฐานานุรูป อาทิ เช่น พุทธบัณฑิต ปัจเจกพุทธบัณฑิต มหาสาวกบัณฑิต  

ปกติสาวกบัณฑิต เป็นจํานวนมากมาย 
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คุณธรรมของบัณฑิต
 บุคคลผู้ทรงวิทยาคุณท่ีได้นามสมญาว่า บัณฑิตนั้น ย่อมประกอบด้วย 

คุณธรรม ๓ ประการ คือ: - 

  ๑. สุจินฺติตจินฺตี  ตั้งตนไว้ในความเห็นที่ชอบ 

  ๒. สุภาสิตภาสี  กล่าววาจาที่เป็นหลัก 

  ๓. สุกตกมฺมการี  บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม 

บัณฑิต ๓ อันดับ
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประเทศทั้งหลายย่อมสมบูรณ์ด้วยบัณฑิต ที่ควร 

แก่การบูชาสรรเสริญนั้น สําหรับประเทศพม่าได้มีการพิจารณาที่จะยกย่องบุคคลที่

ทรงวทิยฐานะขึน้เป็นบัณฑิต เพือ่เป็นศรขีองชาตศิาสนา และได้นาํความขึน้นมัสการ

กราบเรียนพระคุณเจ้าพระอาจารย์แลดีแห่งจังหวัด มงยะวา พม่าภาคเหนือ ขอให้

พระคุณเจ้าได้กรุณาแนะนําให้ความเห็น เพื่อจักได้ถวายสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ใน

พระพทุธศาสนาตามสมควรแก่คณุธรรม เมือ่กลางเดอืนเมษายน พทุธศกัราช ๒๔๕๖ 

 อาศัยคํานมัสการกราบเรียนปรึกษาของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว พระคุณเจ้า 

พระอาจารย์แลด ีจงึได้กรณุาแนะนาํให้ยกย่องพระสงฆ์ขึน้สูส่มณศกัดิเ์ป็น ๓ อนัดบั 

โดยกําหนดเอาวิทยฐานะเป็นที่ตั้ง คือ 

 ๑. บัณฑติ สาํหรบัพระภกิษุทีศึ่กษาพระไตรปิฎกจนสามารถแปลภาษาบาลี

เป็นภาษาพม่า 

 ๒.  มหาบัณฑติ สาํหรบัพระภกิษทุีศ่กึษาพระไตรปิฎกจนสามารถแปลภาษา

พม่าเป็นภาษาบาลีและแปลภาษาบาลีเป็นภาษาพม่าอย่างคล่องแคล่ว 

 ๓.  อคัคมหาบัณฑติ สาํหรบัพระภิกษท่ีุศกึษาพระไตรปิฎกแตกฉาน เชีย่วชาญ 

จนสามารถรจนาร้อยกรองปกรณ์คัมภีร์ได้ เช่นอย่างพระอรรถกถาจารย์ และ 

พระฎีกาจารย์ทั้งหลาย 
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 อนึ่ง นอกจากเป็นผู้ทรงวิทยาคุณเหล่านี้แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วย

คุณธรรมของบัณฑิตตามที่ได้กล่าวมา คือ : - 

  ๑.  ตั้งตนไว้ในความเห็นที่ชอบ 

  ๒.  กล่าววาจาที่เป็นหลัก 

  ๓.  บ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม  

อัคคมหาบัณฑิตองค์แรกของพม่า
 เมื่อรัฐบาลได้รับสนองความเห็นจากพระคุณเจ้าแลดีแล้ว ก็ได้ตราพระราช-

บญัญตัว่ิาด้วยการถวายสมณศกัดิแ์ก่พระภิกษุผูท้รงคณุวุฒ ิตามแนวของพระคณุท่าน 

ในการพจิารณาแต่งตัง้บคุคลทีค่วรแก่ตาํแหน่งอัคคมหาบณัฑิตองค์แรกนัน้ ท่ีประชมุ

เสนาบดไีด้ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า พระคณุเจ้าพระอาจารย์แลด ีเป็นผูท้ีเ่ชีย่วชาญ

แตกฉานในพระไตรปิฎก อีกทั้งยังได้บําเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความสถาพรของพระ 

บวรพุทธศาสนา โดยได้รจนา ตําราการเรียนอันมีพระปรมัตถทีปนีเป็นต้นมากกว่า

ร้อยเรือ่ง จึงได้ถวายสมณศกัดิฐ์านนัดรศกัดิต์าํแหน่งอคัคมหาบณัฑติแก่พระคณุเจ้า

พระอาจารย์แลดี เป็นองค์แรกของพม่า ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๕๖ เป็นต้นมา 

การศาสนาในประเทศพม่าสมัยปัจจุบัน
 ภายหลงัทีพ่ม่าได้รบัเอกราชอนัมอีธิปไตยโดยสมบรูณ์ ตามนยัแห่งสนธสิญัญา

มอบเอกราชและอธปิไตยโดยสมบูรณ์แบบ (เมือ่วนัที ่๔ เดอืนมกราคม ๒๔๙๐) แล้ว 

ประเทศพม่าในระบอบประชาธิปไตยอันมี อูนุ เป็นนายกรัฐมนตรี และ ดร.บาอู  

เป็นประธานาธบิดแีห่งสหภาพพม่า กไ็ด้เริม่การฟ้ืนฟพูระบวรพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์

เสมือนในกาลอดีตสมัย ด้วยจัดให้มี 

  ๑.  การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๖ หรืออีกนัยหนึ่ง 

   เรียกว่าฉัฏฐสังคายนา 

  ๒.  ถวายฐานันดรศักดิ์แด่พระเถรานุเถระตามควรแก่กรณี 
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  ๓.  ส่งเสริมปริยติศาสนาในด้านคันถธุระ 

  ๔. ส่งเสริมปฏิบัติศาสนาในด้านวิปัสสนาธุระ 

 ในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๖ นี้ คณะสงฆ์ รัฐบาล และประชากร

แห่งสหภาพพม่า ได้จัดส่งพระสมณทูต ซึ่งมีพระคุณท่าน พระอภิธชะมหารัฐคุรุ  

ภัททันตเรวดะ (หย่องยันสะยาด่อ) ประธานคณะกรรมาธิการบริหารของอัคร- 

มนตรีสงฆ์ไปจําเริญพระศาสนสัมพันธ์กับบรรดาประเทศต่าง ๆ ในเครือแห่งลัทธิ

เถรวาท อันมีประเทศไทย กัมพูชา และลาวเป็นต้น และ พร้อมกันนี้ ก็ได้อาราธนา

คณะสงฆ์ในประเทศนั้น ๆ ให้ไปร่วมการสังคายนา ในฐานะสังคีติการกสงฆ์ด้วย 

สังคีติการกสงฆ์ไทย
 เม่ือเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ พระสมณทูตพม่า อันมีพระคุณท่าน 

พระอภิธชะมหารัฐคุรุ ภัททันตเรวตมหาเถระเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยสาส์นในนาม

ของคณะสงฆ์ รัฐบาล และประชาชนแห่งสหภาพพม่า มาจําเริญพุทธศาสนสัมพันธ์

กบัประเทศไทย และได้กราบทูลอาราธนาสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก

แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสงฆ์ไทย ๒๐๐ รูป ไปร่วมศาสนพิธีฉัฏฐสังคายนา 

 ดังนั้น คณะสังฆมนตรีแห่งประเทศไทย ในความอุปถัมภ์รัฐบาลไทย จึงได้ส่ง

พระเถรานุเถระรวม ๙ รูป ไปร่วมในการทําฉัฏฐสังคายนา ณ ประเทศพม่า ในนาม

ของผู้แทนคณะสงฆ์ไทย คือ: -

 ๑.  พระพิมลธรรม อาสภเถระ  สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง 

       อธบิดสีงฆ์ วดัมหาธาต ุหวัหน้าคณะ 

 ๒. พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส 

 ๓.  พระศรีสุทัสสมุนี   วัดชนะสงคราม 

 ๔.  พระอมรเวที    วัดนรนาถสุนทริการาม 

 ๕. พระมหาโชดก ป.ธ. ๙   วัดมหาธาตุ 
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 ๖. พระมหาเกียรติ ป.ธ. ๗   วัดจักรวรรดิราชาวาส 

 ๗. พระมหาแสง ป.ธ.๖   วัดบรมนิวาส 

 ๘. พระมหาปรีชา ป.ธ. ๖   วัดเบญจมบพิตร 

 ๙. พระเตชินทะ อภิธัมมกถิกธัมมาจริยะ (ล่ามพม่า)  วัดมหาธาตุ 

อัคคมหาบัณฑิตองค์แรกของไทย
 ในจํานวนผู้แทนสงฆ์ไทย ๙ รูปที่เดินทางไปร่วมศาสนพิธีฉัฏฐสังคายนานี 

พระคุณเจ้าพระพมิลธรรม สงัฆมนตรว่ีาการองค์การปกครอง อธบิดสีงฆ์วัดมหาธาตุ 

หัวหน้าคณะผู้แทนสงฆ์ไทย เป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมอันควรแก่การสรรเสริญ

ยกย่องหลายประการ อาทิเช่น 

 ๑. ปฏิพลคุณ ได้ส่งเสริมให้เกลียวสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาของประเทศไทย

และพม่าได้ธํารงอยู่เป็นสายเดียวกัน 

 ๒. ปฏิปัตติมามกคุณ ได้ส่งเสริมและเผยแผ่ปฏิบัติศาสนาให้เจริญใน

ประเทศไทย 

 ๓.  มหาเถรคุณ ได้รับใช้พระบวรพุทธศาสนามากกว่า ๒๐ พรรษา 

 ๔.  พยัตติพลคุณ ชํานาญรอบรู้ในการปกครอง 

 ๕. สีลคุณ มีการสํารวมอินทรีย์ท้ังกายและวาจา จนเป็นที่เคารพของปวง 

พุทธบริษัท 

 ๖. สมาธิคุณ มีจริยาวัตรที่มั่นคง เป็นที่เคารพนับถือทั่วไป

 ๗. ปฏิภาณคุณ มีปัญญาเฉียบแหลม สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 

ได้ทันท่วงที 

 อาศัยคุณธรรมดังกล่าวมา คณะสงฆ์รัฐบาลและประชาชนแห่งสหภาพพม่า

ได้พิจารณาเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ว่า พระคุณท่านเป็นผู้ที่ต้องด้วยพุทธพจน์ 

ซึง่มมีาในมงคลสตูรว่า ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมมฺงคฺลมตุตฺม ํการบชูาท่านผูท้รงคณุธรรม
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ที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคล จึงได้พร้อมใจกันถวายฐานันดรศักด์ิ “อัคคมหาบัณฑิต” 

แต่พระคุณเจ้า พระพิมลธรรม สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง หัวหน้าคณะ 

ผู้แทนสงฆ์ไทย ณ ทําเนียบประธานาธิบดี ในท่ามกลางประชุมสงฆ์ คณะรัฐบาล  

และพุทธบริษัท เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 พระคุณเจ้า พระพิมลธรรม สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง หัวหน้าคณะ

ผูแ้ทนสงฆ์ไทย เม่ือได้รบัการถวายสมณฐานนัดรศกัดิอ์คัคมหาบณัฑติ จากคณะสงฆ์ 

รฐับาลและประชาชนแห่งสหภาพพม่าแล้ว กม็ไิด้นิง่นอนต่อการบาํเพญ็สาราณยีกจิ 

เพื่อธํารงไว้ซึ่งพระสัทธรรม คือ พระปริยัติธรรม พระปฏิบัติธรรม พระปฏิเวธธรรม 

สมดังสาธกหลักฐานที่มีมาในญาณวิภังคอรรถกถาว่า สาสน ิติยา ปน ปริยตฺติเยว 

ปมาณ ํพระปรยิตัธิรรม ย่อมเป็นประมาณกาลแห่งความดาํรงอยูข่องพระพทุธศาสนา 

 พระคณุท่านได้รจนาปกรณ์คูม่อือนัมนีามว่า พระอภธิรรมสงัเขป เพือ่ประโยชน์

ของบ่วงสาธุชนที่สนใจในการศึกษาพระอภิธรรม โดยประมวลการรวบรวมไว้  

ซึ่งอรรถรสที่ลํ้าลึกโอฬารของสมเด็จพระบรมศาสดา เพ่ือจักให้เข้าใจในเหตุผล 

อันเป็นสภาวธรรม ซึ่งนับว่าเป็นอาภรณ์และศักดิ์ศรี ของบัณฑิตชิ้นหนึ่ง 

 ดังนั้น เมื่อท่านสาธุชนทั้งหลายได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนได้รู้แจ้ง เห็นจริง 

โดยอาศัยพระอภิธรรมสังเขปเป็นประทีปส่องในคันถธุระแล้ว ศักด์ินามสมญาว่า 

บัณฑิต มหาบัณฑิต และอัคคมหาบัณฑิต ก็ย่อมจะตามสนองและยังสามารถ 

เป็นปัจจัยให้หลีกพ้นจากสังสารวัฏ อันเต็มไปด้วยทุกข์ โดยการปฏิบัติในทาง

วปัิสสนาธรุะ ซ่ึงมนีามรูปปรจิเฉทญาณเป็นบาท ตราบถงึซึง่สนัตสิขุ คือ พระนพิพาน 

จิร�  ติฏฺตุ  สทฺธมฺโม 

       เตชินทะอภิธัมมกถิกธัมมาจริยะ 

         พระอาจารย์สอนพระอภิธรรม 

วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ 

๒๘ ตุลาคม ๒๔๙๗ 
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 สมณศกัดิ ์และสญัญาบตัรตราตัง้ “อคัคมหาบณัฑติ” ของพม่านัน้ ตามประวตัิ

แต่เดมิมา ตาํแหน่งนีผู้ไ้ด้รบัจะเป็นพระภิกษหุรอืฆราวาส ผูร้อบรูธ้รรมและแตกฉาน

ในพระไตรปิฎกกร็บัได้ เป็นตาํแหน่งสงูในทางศาสนาตําแหน่งเดียว เป็นการเล่ือมลํา้

กันอยู่ในทางเพศและฐานะ 

 รัฐบาลสหภาพพม่า มาพิจารณาเห็นสมควรเปล่ียนแปลง แยกการแต่งตั้ง

ตําแหน่งผู้รู้ธรรมออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายพระภิกษุหนึ่ง และฝ่ายฆราวาสหนึ่ง คือ 

สมณศักดิ์ฝ่ายพระภิกษุ

 ชั้นที่ ๑  อภิธชมหารัฐคุรุ (ขณะนี้มีพระเถระผู้ใหญ่ของพม่าได้รับตําแหน่ง

   เพียง ๓ รูป) 

 ชั้นที่ ๒  อัคคมหาบัณฑิต 

สัญญาบัตรฝ่ายฆราวาส
 ชั้นที่ ๑  มหาปัญญา พละ

 ชั้นที่ ๒  ปัญญา พละ

 ชั้นที่ ๓  ปัญญาจอ (จอ= Kyaw= มีชื่อเสียง)

 พิธีถวายบัตรแต่งตั้งและตราประจําตําแหน่ง “อัคคมหาบัณฑิต” แด่เจ้าคุณ

พระพิมลธรรม หัวหน้าผู้แทนคณะสงฆ์ไทย กระทํากัน ณ ทําเนียบ ประธานาธิบดี

ของประเทศพม่า ในนครย่างกุ้ง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗  

ท่ามกลางสงฆ์นานาชาติ และข้าราชการชั้นสูงของประเทศพม่า อาทิ ดร.บาอู 

ประธานาธิบดี อูนุ นายกรัฐมนตรี อู บาวิน รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการศาสนา 

ฯลฯ พิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. หลังจากอธิบดีกรมการศาสนาของพม่าได้อ่าน

ให้ทีป่ระชุมทราบถงึสาเหตขุองการทีร่ฐับาลพม่า ถวายสมณศกัดิ ์“อคัคมหาบณัฑติ” 

แด่เจ้าคณุพระพมิลธรรมเสรจ็แล้ว ดร.บาอ ูประธานาธบิดีของสหภาพพม่า ประกาศ
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สัมโมทนียกถา แล้วถวาย สาส์นแต่งตั้งและตราประจําตําแหน่ง พิธีเสร็จสิ้น เวลา

ประมาณ ๑๖.๐๐ น. 

 บรรดาสงฆ์ผูใ้หญ่ผูไ้ด้รับสมณศกัดิ ์“อคัคมหาบณัฑติ” จากรฐับาลสหภาพ

พม่าครัง้นี ้นอกจากพระพิมลธรรม สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง หวัหน้าคณะ

ผู้แทนสงฆ์ไทย ในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๖ แล้ว มีพระสุเมธาธิบดี 

สังฆราชสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย แห่งประเทศกัมพูชา ๑ พระมหาเถระศรีลังกา ๑ 

และพระมหาเถระของพม่าอีก ๖ รูป 

 ขออ�านาจพระรัตนตรัย จงเป็นก�าลังคุ้มครองให้ท่านอัคคมหาบัณฑิต 

สมบูรณ์ด้วยอนามัยในทางกายและปัญญา ด�ารงอยู่เพื่อความไพบูลย์แห่ง 

พระบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนิรันดร.
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ไปประเทศพม่า
(รายงานเสนอต่อท่านหัวหน้าคณะ)

ความมุ่งหมาย
 การเดินทางไปพม่าครั้งนี้ (มิ.ย. ๒๔๙๕) มีความมุ่งหมาย ๒ ประการ 

ประการแรก เพื่อดูกิจการพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า ประการที่ ๒  

เพ่ือน�าอาจารย์และนักศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งท่านเจ้าคุณ 

พระพิมลธรรม(อาสภเถระ) สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง องค์สภานายก

ของมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ให้ไปศกึษาวปัิสสนาธรุะและคนัถธุระเพิม่เตมิ

ตามแนวโอวาทเกี่ยวกับธุระ ๒ ประการ ในพระพุทธศาสนา 

 อาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ท่านเจ้าคุณนําไปฝากศึกษา คราวนี้ 

คือ พระมหาโชดก ญาณสิทฺธิ เปรียญ ๙ ประโยค (ขณะนี้เป็นพระราชาคณะท่ี 

พระเทพสิทธมุิน)ี ให้ศกึษาทางวปัิสสนาธรุะ มกีาํหนด ๑ ปี นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั 

๒ รปู คอื พระมหาบาํเพญ็ ญาณโสภโณ เปรยีญ ๕ ประโยค และสามเณรไสว เปรียญ 

๕ ประโยค ให้ศึกษาทางคันถธรุะ ทัง้สองรปูนี ้ให้มุง่ศกึษาภาษาบาล ีและภาษาพม่า

เป็นสําคัญ กําหนดเวลา ๕ ปี ถึง ๑๐ ปี 

ก่อนออกเดินทาง 
 การเดินทางคราวนี้ ฉุกละหุกพอประมาณ เนื่องด้วยกําหนดเวลาไว้อย่าง

กระทนัหัน แต่ได้อาศยัความกรณุาของสถานเอกอคัรราชทตูพม่า ประจาํประเทศไทย

และกระทรวงการต่างประเทศของเราถวายความสะดวกการทําหนังสือเดินทาง  

การตรวจประทับตราและอื่น ๆ ให้เป็นพิเศษ ทันเวลาออกเดินทาง 

 บ่ายวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ก่อนออกเดินทาง ๓ วัน ท่านเจ้าคุณ

สังฆมนตรีเรียกประชุมพระภิกษุสามเณรนักศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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นักศึกษาบาลีมัธยม และนักศึกษาบาลีสามัญทั้งหมด ประมาณ ๔๐๐ รูป เข้าอบรม

ให้โอวาท และแจ้งความประสงค์ในการเดินทางไปประเทศพม่า ณ พระอุโบสถ 

วัดมหาธาตุ 

 การเดนิทางคราวนี ้ท่านเจ้าคณุสงัฆมนตรมีุง่หมายเป็นกจิส่วนตัว ไม่ต้องการ

ให้เป็นเรื่องทางราชการ เพราะฉะน้ัน การเกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น  

การอุปถัมภ์นําพา จึงไม่มี แต่ท่านผู้มีศรัทธาเป็นอันมาก ถวายจตุปัจจัยสงเคราะห์

การเดินทางทุกอย่าง ที่สุดถึงจัดพาหนะถวายด้วย 

 การทํารายงานนี้ ใคร่แสดงให้เห็นเหตุการณ์บางอย่าง ก่อนท่ีท่านเจ้าคุณ

สังฆมนตรีออกเดินทาง ขอบันทึกไว้มิให้สูญไปเสีย 

 ตามปกติ วิธีปฏิบัติการใด ๆ และการเดินทางเกี่ยวด้วยกิจพระศาสนาของ

พระเถระผู้ใหญ่นั้น มีกําหนดว่า สมควรแจ้งแก่กรมการศาสนา ผู้เป็นเจ้าหน้าที่

เกีย่วข้องอยูกั่บกจิการของสงฆ์เสยีก่อน ท่านเจ้าคณุสงัฆมนตรไีด้ปฏบัิตติามระเบยีบ

ที่วางไว้ เมื่อได้แจ้งความประสงค์ไปแล้ว มีปฏิกิริยาบางอย่างจากกรมการศาสนา 

สมควรหมายเหตุไว้ในที่นี้ด้วย 

 เกิดการต่อรองในการเดินทางกันขึ้น ระหว่างอธิบดีกรมการศาสนา  

(นายบุญช่วย สมพงศ์ ขณะนี้ออกจากต�าแหน่งแล้ว) กับท่านสังฆมนตรี อธิบดี

กรมการศาสนามาเรียนปฏิบัติต่อรองการเดินทางคราวนี้ว่า ขอให้ท่านเจ้าคุณ

สงัฆมนตรเีปล่ียนความมุง่หมายการเดนิทางเสยีใหม่ คอืให้มคีวามมุง่หมายเพยีง

เดินทางไปดูกิจการพระศาสนาอย่างเดียว ไม่ควรน�าอาจารย์และนักศึกษาของ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปศึกษาในประเทศนั้นด้วย 

 การต่อรองเช่นนี้ อธิบดีกรมการศาสนา อ้างเหตุผลหลายอย่าง มีอาทิ

ประเทศพม่าเป็นบ้านเมืองที่เพิ่งหลุดจากความเป็นทาสของอังกฤษ ได้อิสรภาพ

มาเม่ือไม่นานน้ีเอง (๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑) ส่วนประเทศไทยมเีอกราชสมบรูณ์ 

เป็นประเทศอิสระมาเป็นเวลานาน ตามรูปการณ์น้ี แสดงว่าสถาบันของ 
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ประเทศพม่าย่อมต�่ากว่าของประเทศไทย ไม่ควรไปศึกษาในประเทศที่ต�่ากว่า  

อีกประการหนึ่ง อธิบดีอ้างว่า พระพุทธศาสนาของประเทศไทย มีค่าสูงกว่า 

พระพุทธศาสนาของประเทศใดในโลก ไม่มีชาติใดสู้ได้ การน�านักศึกษาของเรา 

ไปศึกษาพระพุทธศาสนาของเขาจึงไม่เป็นการสมควร แต่ควรจะให้คนอื่น 

มาศึกษาในประเทศของเราจึงจะถูก ข้อส�าคัญยิ่งกว่านั้น คือการที่ท่านเจ้าคุณ

สงัฆมนตรนี�าพระภิกษไุปศกึษาในประเทศพม่าคราวน้ี จะเป็นการเสยีสถาบนัของ

ประเทศ เพราะฉะนั้น จึงควรที่ท่านเจ้าคุณสังฆมนตรีจะลบล้างความมุ่งหมาย

เดิม ๒ อย่าง เหลือไว้แต่อย่างเดียว หรือลบล้างทั้งหมด คือ ระงับการเดินทาง 

 ท่านเจ้าคุณสังฆมนตรี มิได้ต่อรองเป็นทํานองหักล้างข้ออ้างของอธิบดี 

กรมการศาสนามากนัก ท่านปรารภแต่เพียงว่า การเดินทางตามความมุ่งหมาย  

๒ ประการนี้ ได้รับความเห็นชอบจากกรรมสัมปาทิก ของสภามหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัยพร้อมกันแล้ว ได้เตรียมการทุกอย่างติดต่อทางส่วนตัวกับผู ้รู ้จัก 

ในประเทศพม่า โดยความช่วยเหลือของอุปทูตพม่าไว้พร้อมแล้ว จึงยากที่จะระงับ

การเดินทางได้ 

 อกีประการหนึง่ ในความมุง่หมาย ๒ ประการ ท่ีจะให้ลบล้างเสียประการหนึง่ 

คงไว้แต่เพียงประการหนึ่งนั้น ท่านไม่สามารถทําได้เพราะ เม่ือได้พูดอะไรไปแล้ว  

ก็เป็นอันพูดแล้ว ถ้าถอนออกมาเสีย นับเป็นการไม่พูดนั้นไม่ได้ อีกประการหนึ่ง  

ท่านเจ้าคุณสังฆมนตรีแจ้งให้อธิบดีกรมการศาสนาทราบถึงธุระในพระศาสนา ๒ 

ประการ คือ วิปัสสนาธุระ และคันถธุระ ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะพึง

ปฏิบัติ การนําพระภิกษุสามเณรไปคราวนี้ มุ่งให้ศึกษาธุระท้ังสองตามพุทธโอวาท 

โดยเฉพาะการให้ศึกษาภาษาบาลีและภาษาพม่า ก็ใคร่จะได้มาเป็นประโยชน์แก่ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบ้านเมืองบ้างตามสมควร 

 การเป็นฉะนี้ ท่านเจ้าคุณสังฆมนตรีจึงยืนยันการเดินทางของท่านต่ออธิบดี

กรมการศาสนาเป็นครัง้สดุท้ายว่า การเดนิทางครัง้นีเ้ป็นเรือ่งส่วนตวั ไม่ใช่เรือ่งของ

ตําแหน่งและทางราชการแต่อย่างใด 
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 ครัน้จนด้วยคาํปรารภของท่านเจ้าคณุ อธบิดกีรมการศาสนาจงึถวายความเหน็

ว่า พรุ่งนี้ (วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๕) นายกรัฐมนตรี (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) 

จะมาบําเพ็ญกุศลที่วัดสามพระยา ถ้าท่านเจ้าคุณจะไปพบทําความเข้าใจกับนายก

รัฐมนตรีก็จะดีที่สุด ในข้อนี้ ท่านเจ้าคุณไม่ได้ต่อรองประการใด และไม่ปรากฏว่า

ท่านไปวัดสามพระยาในวันรุ่งขึ้น 

 ที่ต้องทําหมายเหตุก่อนเดินทางไว้ดังนี้ ใคร่จะให้เป็นเครื่องสําเนียกว่า  

ผู้บริหารบ้านเมืองของเรา มีความคิดเห็นต่อบ้านเมืองเพื่อนบ้านเกี่ยวกับฐานะ

ระหว่างประเทศและการศกึษาของประเทศนัน้ ๆ  ท่ีเรามคีวามรูส้กึดหูมิน่และเฉยเมย

ไม่นําพา จนเป็นที่น่าเสียดายอย่างไรบ้าง 

 อนึ่ง ระหว่างผู้ใหญ่ในบ้านเมือง กับพุทธศาสนิกชนภายนอก ที่ทราบว่า  

ท่านเจ้าคุณสังฆมนตรีจะออกเดินทางพานักศึกษาไปประเทศพม่าครั้งนี้ ควรจดจํา

ไว้ด้วยว่า ต่างมคีวามเห็นตรงกนัข้ามไปเสยีหมด บรรดาอบุาสก อุบาสกิา และคฤหบดี

เป็นอันมากท่ีได้ทราบ ต่างพากันมาอนุโมทนาถวายปัจจัยอันควรสมณบริโภค  

แต่ท่านสังฆมนตรีและแก่ภิกษุสามเณร ผู้จะเดินทางไปศึกษาอย่างน่าปลื้มใจทุกคน 

เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของกลางและของบริสุทธ์ิ ไม่ว่าจะมีอยู่ใน

ประเทศบ้านเมืองใด และอยู่ในป่าดงพงพีแห่งไหน ส่วนผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองนั้น  

มิได้มีส่งเสริมเลย 

วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน 

 อากาศมัว ท้องฟ้าฉํ่าตั้งแต่เช้า ท่านเจ้าคุณสังฆมนตรี กราบลาอาจารย์ 

นมัสการพระพุทธปฏิมาในพระอุโบสถ และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เวลา  

๘.๐๐ น. ออกจากวัดมหาธาตุ พระภิกษุสามเณรและนักศึกษา ทุกประเภท  

พระราชาคณะมากรูป อุบาสกอุบาสิกา นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  

และท่านอุปทูตพม่าประจําประเทศไทย ติดตามส่งท่านเจ้าคุณสังฆมนตรีและคณะ 

จนถึงสถานีดอนเมือง ซึ่งต้องฝ่าฝนไปเป็นระยะ 
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 คณะที่เดินทางไปประเทศพม่าครั้งน้ี มีท่านสังฆมนตรี, พระมหาโชดก  

ญาณสิทธิ ป. ๙, พระมหาบําเพ็ญ ญาณโสภโณ ป.๕, สามเณรไสว ป.๕,  นักศึกษา

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,, พระอ.ู โชตกิธรรมาจรยิ อาจารย์พระอภธิรรมประจํา 

สํานักวัดระฆังและวัดมหาธาตุ และศิษย์ นายเสฐียร พันธรังษี อาจารย์ในมหาจุฬา-

ลงกรณราชวิทยาลัย ทําหน้าที่ศิษย์ และล่าม 

 ที่สถานีดอนเมือง ๙.๐๐ น.. เวลากําหนดเครื่องบินออก แต่เครื่องยนต์ติดขัด

ต้องเสียเวลา รอการปรับเครื่องกระทั่ง ๑๑.๔๕ น. เคร่ืองบินจึงออก จากสถานี

ดอนเมือง ท้องฟ้ายังมืด เช่นตอนเช้า เราอยู่บนฟ้าราว ๑ ชั่วโมง เครื่องบินก็ต้อง

ผจญฝนอย่างหนัก บางขณะท้องฟ้าสว่าง จนกระทั่งเครื่องบินเข้าเขตอ่าวมะตะบัน 

ถูกมรสุมอากาศ (monsoon) อย่างหนักที่สุดเท่าที่เคยพบ เครื่องบินสั่นและเหวี่ยง

ไปทั้งลํา ใจไม่ดี สังเกตดูใบหน้าท่านสังฆมนตรี มีสภาพใจเป็นปกติ เครื่องบินต้อง

ผจญมรสุมอากาศอยู่สองพัก พักละประมาณ ๑๐ นาที ก็พ้นเขตอ่าว บินอยู่เหนือ

พื้นดินประเทศพม่า เวลา ๑๔.๑๐ น. เครื่องบินถึงสนามบินมิงคลาตอน มีเจ้าหน้าที่

สถานทูตไทย อาทิ คุณปีกทิพย์ มาลากุล อุปทูต นายสุบรรณ เสวตมาลย์ และ 

นายณรงค์ ทพิยจนัทร์ มาต้อนรบั ฝ่ายเจ้าหน้าทีพ่ม่ามี เซอร์อตุวน, อ.ู จันทนู อธบิดี

กรมอัยการ (ขณะนั้น) และหัวหน้าสภาพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งพม่า อู. บาส่วย 

ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ฝ่ายตดิต่อของกระทรวงการศาสนา เจ้าหน้าทีก่ระทรวงการศาสนา 

แผนกต่างประเทศ มาคอยต้อนรับ 

 ถึงสนามบิน ทราบว่าพวกพม่าและคนไทยที่มาคอยต้อนรับ ต้องกลับไปเสีย

โดยมาก เพราะเครื่องบินเข้าสถานีผิดเวลา ๒ ชั่วโมง ม.ล.ปีกทิพย์ มาลากุล  

อุปทูตไทยประจําประเทศพม่า มาคอยต้อนรับท่านสังฆมนตรีอยู่ถึง ๒ ครั้ง 

 อนึ่ง ในการโดยสารเครื่องบินเที่ยวนี้ ได้พบพระภิกษุชาวเขมร ชื่อ นาคเถระ 

จะเดินทางไปศึกษาที่เกาะศรีลังกา พระภิกษุรูปนั้นถวายคารวะ ทํานองฝากตัวต่อ

ท่านสงัฆมนตร ีแจ้งความประสงค์ของการเดนิทาง และต้ังใจแวะท่ีประเทศพม่าก่อน 
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แต่ไม่รู้จักกับใคร ท่านสังฆมนตรีจึงกรุณาให้ติดตามร่วมคณะไปตลอดเวลาที่พักอยู่

ในประเทศพม่า 

 จากสนามบินมิงคลาดอน ซึ่งอยู่นอกเมืองย่างกุ้งไปทางตะวันออก ประมาณ 

๓๙ ไมล์ ผู้ต้อนรบัพาตรงไปวดัสาสนานุคคหะ อันเป็นแหล่งศกึษาวปัิสสนากรรมฐาน

ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเมือง เขาจัดท่ีถวายให้พักที่วัดนี้ สถานที่พักเป็นเรือนไม้  

เป็นสมบัติที่ท่านเซอร์ อู. ตวน อุทิศเงินส่วนตัวสร้างให้เป็นท่ีบําเพ็ญสมณธรรม  

และเป็นที่พักของพระเถระผู้ใหญ่ ท่านเจ้าคุณสังฆมนตรี เป็นมหาเถระรูปแรกท่ี 

เข้าพกั ณ เรอืนรบัรองแห่งนี ้ภายในวดันีเ้ป็นท่ีตัง้ของสภาพทุธศาสนสมัพนัธ์ (Union 

of Buddhasasana Council) ซึ่งเป็นที่ประชุมวางโครงการจัดงานสังคายนา 

ครั้งที่ ๖ ของพม่า กําหนดจะให้เสร็จสิ้นเมื่อพระพุทธศักราชเวียนมาครบ ๒๕๐๐ ปี 

เป็นสํานักตรวจงานเกี่ยวกับกองจัดแปลและชําระพระไตรปิฎก ซึ่งรัฐบาลตั้งข้ึน 

เพื่อการสังคายนาคราวนี้ 

 เมื่อถึงที่พัก เจ้าหน้าที่ทางกระทรวงการศาสนา และอุบาสกคนสําคัญของ

พม่าพากันมานมัสการท่านสังฆมนตรีและคณะ ท่านเซอร์อุูตวน ผู้เป็นเจ้าของ 

สถานที่และเป็นมหาอุปัฏฐากแห่งอาวาส ได้ปวารณาการรับใช้ ส่ังให้เจ้าหน้าที่ 

ออกไปซือ้รองเท้าและร่มอย่างดมีาถวายพระภิกษสุามเณรในคณะของท่านสงัฆมนตรี 

เพ่ือใช้ในระหว่างพักอยูใ่นประเทศพม่าทกุรปู นอกจากการปวารณาอืน่ ๆ  แล้ว เขาได้

จัดศิษย์ชาวพม่าคนหนึ่งชื่อ อู. จันเหรี่ยน พูดภาษาบาลีได้ มารับใช้ประจําคณะของ

ท่านสังฆมนตรีอยู่ ๑ คน 

 ตั้งแต่ออกจากสนามบินมาจนถึงที่พัก ม.ล.ปีกทิพย์ มาลากุล อุปทูตไทย  

มาคอยถวายความสะดวก และปวารณาเป็นอปัุฏฐากอยูด้่วย และกรณุาเป็นอปัุฏฐาก

อยู่ตลอดเวลาที่ท่านสังฆมนตรีพักในประเทศพม่า 

 ก่อนอบุาสกอบุาสกิาจะลากลบั เวลา ๑๖.๐๐ น. เศษ ท่านสังฆมนตรี ได้กล่าว

อนุโมทนาต่อความเอื้ออารีของชาวพม่า และแจ้งให้ทุกคนทราบว่า ท่านเดินทางมา
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พม่าคราวนี้ เป็นความตั้งใจส่วนตัว มิได้เกี่ยวกับตําแหน่ง หน้าที่ หากมุ่งมาเพื่อ 

ทําธุระเกี่ยวแก่พระศาสนา อย่าได้ลําบากเรื่องต้อนรับ ขอปล่อยให้ท่านพักอยู่อย่าง

พระสามัญรูปหนึ่ง อีกประการหนึ่งท่านรู้สึกว่า การมาคราวนี้ ได้รับความสะดวกใจ

เป็นกนัเองอย่างน่าชืน่ใจอย่างยิง่กว่าการมาคราวก่อน ท่านอปุทตูไทยได้กรุณาแปล

คําพูดของท่านสังฆมนตรีให้ท่ีประชุมฟังพร้อมกัน เสร็จแล้วท่านเจ้าคุณสังฆมนตรี 

ได้แจ้งเร่ืองต่าง ๆ  ทีเ่กดิทางเมอืงไทยเกีย่วกบัความขลกุขลกัในการเดนิทางของท่าน

ให้ท่านอุปทูตฟังเป็นส่วนตัว 

วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน 

 อากาศมืดตั้งแต่เช้า เหมือนจะมีฝน ซึ่งปรากฏว่าตกหนักมาหลายวันแล้ว  

ก่อนคณะของเราเดนิทางมาถงึ ท่านสงัฆมนตรกีบัคณะฉันอาหารแบบพม่า ออกจาก

ที่พักราว ๑๐.๐๐ น. โดยรถยนต์ที่กระทรวงการศาสนาจัดมาไว้ให้ใช้ ๑ คัน ตรงไป

ยังสถานเอกอัครราชทูตไทย เพื่อแจ้งขอตัวต่อท่านอุปทูตที่จะมาฉันเพลตาม 

คํานิมนต์ที่รับอาราธนาไว้แต่วันวานไม่ได้ เพราะไม่ทันทราบว่า นาย อู. จันทูน และ

ประธานสมาคมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ นิมนต์ซ้อนไว้แต่วันวานเหมือนกัน ท่านอุปทูต

มิได้แสดงความเสียใจที่ควรจะเป็นให้ปรากฏ กลับเห็นด้วยกับท่านสังฆมนตรีในข้อ

ที่ว่า ท่านสังฆมนตรีสมควรรับนิมนต์จากชาวพม่าก่อนเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้าน 

อน่ึง การเดินทางมาของท่านสังฆมนตรีคราวนี้ ก็มิใช่เป็นทางราชการ หากสถาน

เอกอัครราชทตูไทยจะเข้าไปเก่ียวข้อง ถงึกบัแย่งตวัท่านสงัฆมนตรมีาเสยี จะเป็นการ

เสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่าย จึงขอให้ท่านสังฆมนตรีมีความสะดวกใจ เมื่อว่างจาก

การนิมนต์ของชาวพม่า ก็จะขอนิมนต์มารับภัตตาหารท่ีสถานเอกอัครราชทูต 

ทุกเวลา พร้อมกันนี้ ท่านอุปทูตได้สั่งให้บรรดาข้าราชการไทยที่เตรียมอาหารไว ้

ถวายเพล นําอาหารนั้น ๆ ไปร่วมทําบุญที่บ้านนายอู. จันทูน 
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 ออกจากสถานเอกอคัรราชทูต ท่านสงัฆมนตรไีปวดัอมัพวนาราม ต้ังอยูไ่ม่ไกล

จากสถานเอกอคัรราชทตูเท่าไรนกั เพือ่พบมหาเถระ อยุยานกิะ ขอฝากฝ่ังนกัศกึษา

ที่พามาให้พักอยู่กับมหาเถระรูปนี้ ๑ รูป คือ สามเณรไสว 

 เมื่อเข้านมัสการมหาเถระ ท่านสังฆมนตรีนําชุดนํ้าชาที่ไปจากเมืองไทย 

ถวาย ๑ ชุด สนทนากันอยู่ครู่หนึ่ง ท่านมหาเถระพาไปนมัสการในพระอุโบสถ  

ท่านสังฆมนตรีได้นําเครื่องบูชาที่ติดไปจากเมืองไทยส่วนหนึ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา 

ที่นี่ พระเถระของพม่า และพระเถระจากอโยธยาร่วมสวดมนต์ ทําวัตรด้วยกัน 

เป็นครั้งแรกที่พระอุโบสถแห่งนี้ เสร็จแล้วท่านสังมนตรีออกปากฝาก สามเณรไสว 

มีความสําคัญว่า 

 การเดินทางมาครั้งนี้ มุ่งหมายเพื่ออนุเคราะห์พระศาสนา ได้น�านักศึกษา

ที่อบรมมาดีแล้ว ฝากไว้ให้ศึกษาด้วย ทั้งนี้ เพราะหมายใจว่า พม่ามีพุทธศาสนา

เป็นหลกัม่ันคงและเช่ือม่ันอยู ่แม้ใครจะไม่เห็นกต็าม พม่ากบัไทยมพ่ีอคนเดยีวกัน

คือพระพุทธเจ้า จึงใคร่ขอแบ่งผลแห่งการศึกษาและศาสนา อันเป็นค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้านั้นไปสู่ประเทศไทยบ้าง เท่าที่ท่านอาจารย์จะแบ่งปั่นให้ ขอให้

ช่วยอบรมให้ด้วย อีกประการหนึ่งได้รับค�าปวารณา จาก เซอร์อุูตวน และ  

อู. จันทูน ไว้ว่า แม้ทางรัฐบาลก็จะจัดแจงให้ความอุปถัมภ์อย่างดี ข้อนี้ เป็นสิ่ง

น่าอนโุมทนานกั แต่ความจริง ขอถอืเป็นความยนิดใีนชัน้ต้น ด้วยว่าการปวารณา

ด้วยปัจจัย ๔ นั้น เป็นวัตถุอันพึงเห็นเป็นธรรมดา ภิกษุ สามเณรไปอยู่ในที่ใด 

ย่อมได้รบัเครือ่งยังชพีในทีน่ัน้ แต่คงจะยินดมีากเป็นชัน้ยอด กเ็มือ่ความประสงค์

ในเรือ่งศาสนมรดก เพือ่ให้แก่ศษิย์ท่ีพาเดนิทางมา และการทีต้่องอตุส่าห์มาด้วย

ตนเองครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการสิ่งนี้เป็นส�าคัญ 

 สดุท้ายท่านสังฆมนตรแีจ้งว่า พระภิกษสุามเณรทีน่าํมาฝากฝ่ังครัง้นี ้ต้องการ

ให้ศึกษาภาษาบาลแีบบพม่า ปรารถนาให้เรยีนภาษาบาลแีละภาษาพม่าให้แคล่วคล่อง 

เพือ่กลบัไปทาํประโยชน์แก่การศกึษาในเมอืงไทย แต่จะสาํเรจ็ได้เพยีงใดนัน้ ย่อมเป็น

ไปตามทางแห่งกรรม 
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 ท่านมหาเถระอุยยานิก ตอบรับรองด้วยความเต็มใจ และกล่าวซ้ําซากเป็น

คําคําเดียวว่า “ไม่ต้องวิตก ไม่ต้องวิตก” 

 สนทนาอยูพ่กัหนึง่ มมีหาเถระรปูหนึง่ชือ่ อ.ู วมิละ พดูภาษาองักฤษคล่องแคล่ว

เข้ามาหาท่านสังฆมนตรีแจ้งว่า ใคร่จะนิมนต์ไปชมกิจการ และเยี่ยมเป็นเกียรติยศ

แก่สมาคมพระพุทธศาสนาระหว่างชาติ (International Buddhist Association) 

ซ่ึงต้ังอยู่ข้างหน้าวัดอัมพวนารามน้ันเอง ท่านสังฆมนตรีแสดงความขอบคุณ และ

ขอตัวจะมาในวันต่อไป เพราะวันนี้ ถึงเวลาจะต้องไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้าน 

นาย อู. จันทูน 

 อาหารเพลที่บ้าน อู. จันทูน เป็นการอังคาสขนาดใหญ่กว่าครั้งใดที่เจ้าภาพ

ได้กระทําถวายท่านสังฆมนตรีระหว่างอยู่ในพม่า เจ้าภาพได้นิมนต์พระมหาเถระ

ผู้ใหญ่ของพม่ารวม ๑๑ รูป มาร่วมกับคณะของท่านสังฆมนตรี ด้วย พระมหาเถระ 

๑๑ รปูนัน้ เป็นทีน่บัถอืบูชาของชาวพม่าทุกองค์ รวมทัง้มหาเถระ เจ้าอาวาสทกุแห่ง 

ที่พระภิกษุสามเณรไทย จะเข้าไปศึกษาอาศัยอยู่ด้วย 

-  ก่อนถงึเวลาองัคาส ท่ามกลางอบุาสกอบุาสกิา และพ่อค้าข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่

ที่เจ้าภาพเชิญมาร่วมบุญ ท่านสังฆมนตรีได้แจ้งความประสงค์ที่เดินทางมาเพื่อการ

ศึกษา และเพื่อพุทธสัมพันธ์ อันสาวกของพระพุทธเจ้าจะพึงแสวงหาสัจธรรม และ

ความเป็นมิตรร่วมกัน ต่อจากนั้น มีการสนทนาแลกเปล่ียนเร่ืองความสัมพันธ์ทาง

ศาสนากันในระหว่างมหาเถระกับท่านสังฆมนตรี 

 มีคําพูดของมหาเถระพม่าบางรูป ที่ควรบันทึกไว้ในที่นี้ คือ 

 มหาเถระเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนารามพูดว่า ความสัมพันธ์ในทางพุทธ-

ศาสนานี้ ประเทศพม่ากับลังกามีระยะไปมาหาสู่ต้องลงเรือข้ามทะเลไปไกลมาก 

ประเทศทั้งสองยังอุตส่าห์สัมพันธ์ทางพุทธศาสนาต่อกันอย่างใกล้ชิดมาตลอด

ประวัติศาสตร์ ส่วนพม่ากับไทยมีแผ่นดินใกล้ชิดติดกัน ไปมาหาสู่กันได้โดยง่าย 

แต่หามีความสัมพันธ์ทางศาสนาต่อกันไม่ เพราะฉะนั้น การเดินทางมาของท่าน
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สังฆมนตรีคราวนี้ จึงนับเป็นบุพพภาคที่ความสัมพันธ์ในทางศาสนาระหว่าง

ประเทศ ได้เริ่มต้น และจะเป็นทางช่วยให้ความเริ่มต้นของสัมพันธ์ในทาง 

การเมืองเรียบร้อยต่อไปได้ด้วย จึงเป็นที่น่าพอใจ และควรที่เราทั้งหลายจะช่วย

กันส่งเสริมให้แน่นแฟ้นต่อไป 

 ท่านสังฆมนตรีตอบรับความจริงนี้ และพูดว่า พิจารณาตามทางธรรม  

คนเราย่อมติดอดีต ติดอนาคตกันอยู่เสมอไป การติดเช่นนั้น จะท�าให้ความรู้สึก

เสียหาย เราทั้งหลายหาควร ติดอดีต อนาคตอย่างใดไม่ ควรมุ่งอยู่แต่ปัจจุบัน 

หากขืนติดอนาคตเช่นนัน้ เราทัง้หลายจะพากนัจมอยู่ และพระสงฆ์ของเราเท่าน้ัน

ที่จะคอยสอนคนทั้งหลายมิให้ติดอดีต อนาคต และพันธะต่าง ๆ ที่กล่าวนั้นได้ 

 ต่อจากนี ้อ.ู จันทนู เจ้าภาพประกาศท่ามกลางสงฆ์ถงึความยนิดต่ีอการเจรญิ

สัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาของท่านสังฆมนตรี ท่ีจะเป็นประโยชน์ใหญ่ต่อกิจการ

บ้านเมืองในภายภาคหน้า แสดงคําปวารณาในปัจจัย ๔ ระหว่างท่านสังฆมนตรี 

พักอยู่ และระหว่างการศึกษาของพระภิกษุสามเณรไทยท้ังหมด นอกจากนั้น  

แสดงความมุ่งหมายแห่งองค์การฟื้นฟูการศาสนาในประเทศพม่า ท่ีกําลังจัดการ 

ชําระพระไตรปิฎกอยู่ เพื่อให้ทันสังคายนาครั้งที่ ๖ แล้วกล่าวว่า การเดินทางมา 

ของท่านสังฆมนตรีคราวน้ีก็ดี การท่ีท่านสังฆมนตรีนํานักศึกษามาสู่พม่าคราวนี้ก็ดี 

ทางคณะสงฆ์ และองค์การศาสนาของประเทศนี้ ถือเสมือนหนึ่งว่า ท่านสังฆมนตรี

ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นกําลังใจก่อให้เกิดสัมพันธ์ ควรแก่งานศาสนา และ 

บ้านเมืองต่อไปในอนาคต

 การอังคาสพระสงฆ์ที่บ้านนี้ มีพระภิกษุไทย ๓ สามเณรไทย ๑ ภิกษุเขมร ๑ 

และพระมหาเถระพม่าจากอารามต่าง ๆ อีก ๑๑ ผู้ถวายอาหารนอกจากเจ้าภาพ

และพรรคพวก ท่านอุปทูตไทยได้ให้ข้าราชการสถานทูต มีสุบรรณ เสวตมาลย์,  

สน่ัน นาถบัญชา กับภรรยา และคุณนวลศรี นําอาหารไทย ไปร่วมอังคาสด้วย  

เสร็จจากภัตกิจ ท่านสังฆมนตรีได้ให้เบญจศีล พระสงฆ์ไทยเจริญพระพุทธมนต์

อนุโมทนา 



30 พระพิมลธรรม อาสภเถร

 กลับจากบ้าน อู. จันทูน ๑๓.๐๐ น. ถึงที่พัก ๑๔.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กระทรวง

การศาสนา นิมนต์ท่านสังฆมนตรีกับคณะไปนมัสการเจดีย์สันติภาพแห่งโลก  

(World Peace Pagoda) ซึ่งตั้งอยู่ตําบลกาบาเอ้ กําหนดเป็นบริเวณทําสังคายนา 

พระธรรมวินัยครั้งที่ ๖ (ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ นับเป็นครั้งที่ ๑๕ ในประวัติศาสตร์ 

พุทธศาสนา แต่เป็นครั้งที่ ๖ ในประวัติศาสตร์พม่า) ทางทิศเหนือเมืองย่างกุ้ง  

ห่างจากที่พักไปราว ๙ ไมล์ ถนนที่ผ่านด้านหนึ่งเป็นเนินดิน ด้านหนึ่งเป็นสวนยาง 

ตวัเจดย์ีตัง้อยูใ่นเนือ้ทีป่ระมาณ ๑๓๐ เอเคอร์ (๒ ไร่ครึง่เป็น ๑ เอเคอร์) เป็นทีส่งวน

ที่รัฐบาลยอมยกให้เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ และมีโครงการจัดสร้างสังฆสภา 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ ท่ีประชุมมหาบัณฑิตฝ่ายพระพุทธศาสนา จัดเป็นศูนย์กลาง 

พุทธธรรมของประเทศ 

 ที่ตั้งของเจดีย์สันติภาพ แต่ก่อนเป็นท่ีตั้งเจดีย์สําคัญองค์หนึ่งของพม่า  

ถูกสัมพันธมิตรระเบิดพังทลายเสียเมื่อคราวสงคราม เพราะทหารญี่ปุ่นได้มายึดเอา

ที่โดยรอบเป็นที่ตั้งค่าย เมื่อเสร็จสงคราม รัฐบาลสหภาพพม่า (Union of Burma) 

ได้ปรารภการฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนา และการจดัทาํสงัคายนาเป็นเบือ้งต้น จงึอทุศิเงนิ 

จํานวนหนึ่งบูรณะพระเจดีย์องค์นี้ขึ้นใหม่ แผ้วถางสถานที่ใหม่ทั้งหมด พูนดินให้ 

สูงขึ้น เพื่อให้มองเห็นได้แต่ทางไกล ลงมือก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ 

เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ สงัเกตดทูีต่ัง้อยูบ่นเส้นถนนสายเดียวกนัระหว่างทิศเหนอื

กบัทศิใต้ อันเป็นทีต่ัง้มหาเจดย์ีเกสธาตชุเวดากอง ตรงกนัพอด ีเมือ่ยนืยูบ่นฐานของ

เจดีย์องค์หนึ่ง จะมองเห็นมหาเจดีย์อีกองค์หนึ่ง ระยะทางระหว่างจากเหนือไปใต้ 

ระหว่างที่ตั้งของมหาเจดีย์ทั้งสองประมาณ ๒๐ ไมล์ 

 มหาเจดีย์สันติภาพ กล่าวกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและ

พระโมคคัลลาน์ ได้รับมาจากประเทศอินเดีย ภายใต้คอเจดีย์ ทําเป็นโพรง ๔  

ภายในโพรงเป็นรปูเจดย์ีอกีองค์หนึง่รอบคอเจดย์ี สร้างพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้า 

ห้าพระองค์และพระอรหันต์ ๒๘ องค์ ข้างในองค์เจดีย์ เป็นห้องเก็บวัตถุมีค่า 
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เกีย่วแก่พระพทุธศาสนา เช่น พระบรมสารรีกิธาต ุพระทนัตธาตจุาํลอง พระพทุธรปู

หินหยก เงิน ทองคํา พระคัมภีร์ และอื่น ๆ จําลองเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา 

ผู้รักษาแจ้งว่าห้องนี้เป็นที่เก็บของมีค่า ตามปกติไม่ยอมเปิดง่าย ๆ ถ้าไม่ใช่ราชการ

พิเศษ แต่ได้เปิดให้ท่านสังฆมนตรีและคณะเข้าบูชา เขาห้ามจุดธูปเทียนข้างใน 

องค์เจดีย์ เกรงจะเป็นเขม่าจับให้หมอง และบางที่เกรงจะเกิดอัคคีภัยด้วย 

 ในบริเวณมหาเจดีย์สันติภาพ รัฐบาลตั้งกองชาระพระไตรปิฎกฝ่ายฆราวาส

เพือ่งานสังคายนาครัง้ที ่๖ ตามทีบั่นทกึมาแต่ต้น ท่านสงัฆมนตร ีได้เข้าไปชมกจิการ

ชําระพระไตรปิฎกนี้ จึงขอบันทึกไว้ด้วย 

 กองชําระพระไตรปิฎก เป็นผู้ครองเรือนทั้งหมด อยู่ภายในโรงเรือนชั้นเดียว 

ปันเป็นห้อง ราว ๓๐ ห้อง มีผู้ทํางานราว ๑๐๐ คน หัวหน้ากองชําระอายุ ๗๙ ปี  

รูปร่างอ้วน แข็งแรง มีตําแหน่งเป็นมหาบัณฑิต เป็นชาวพม่าแท้ เคยบวชมาแล้ว  

๒๕ พรรษา เป็นชาวเมอืงมณัฑเล รองหวัหน้าเป็นชาวสงิหล เช่ียวชาญในพระไตรปิฎก

สิงหลเป็นพิเศษ รูปร่างเล็ก ๆ แต่ประเปรียว เล่าว่าอาศัยอยู่ในประเทศพม่ามา 

ตั้งแต่เยาว์ เดี๋ยวนี้เป็นชาวพม่าไปแล้ว นอกนั้นยังมีผู้ช่วยรอง ๆ ลงมา เลขานุการ 

กองชําระ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ ใหญ่ ที่เข้ามาแนะนําตัวต่อท่านสังฆมนตรีอีกราว ๑๐ คน 

เม่ือท่านสังฆมนตรี ถามถึงอดีตแห่งชีวิต แต่ละคนแจ้งว่าเคยบวชเป็นพระกันมา

คนละ ๑๐-๑๕-๒๐ ปีขึ้นไปทั้งนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า ส่วนมากเป็นคนเมืองพุกาม

และ มัณฑเล ซึ่งอยู่ทางเหนือ คือเมืองหลวงเก่า สมัยที่พม่ายังไม่ได้เสียแก่อังกฤษ 

ทั้งนั้น และส่วนมากมีความสามารถพูดภาษาบาลีคล่องด้วยกันทุกคน 

 สงัเกตและไต่ถามได้ความว่า กองช�าระพระไตรปิฎกเป็นกองพิเศษ แยกจาก

กองตรวจซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุเป็นเอกเทศ ได้รับมอบงานจากรัฐบาลให ้

ลงมือช�าระเป็นเบ้ืองต้น เมื่อช�าระเสร็จสิ้นแล้ว ส่งส่วนช�าระทั้งหมดให้แก่ 

กองตรวจซึ่งเป็นพระภิกษุอีกต่อหน่ึง คัมภีร์ที่ช�าระถือเอาฉบับของสิงหล ฉบับ

ของสยาม ฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์ (Pali Text Society) และฉบับของ 

พม่าเอง ที่จารึกไว้ในหินอ่อน ๗๒๙ แผ่น ที่กรุงมัณฑเล เมื่อคราวสังคายนา 
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ครั้งที่ ๕ (ในประวัติศาสตร์พม่า)เป็นหลัก ส่วนพระไตรปิฎกของประเทศนอกนั้น 

เพียงถอืเป็นเครือ่งประกอบส่วนน้อย เมือ่ช�าระลงแบบแน่นอนแล้ว จดัพมิพ์เป็น 

อักษรพม่า (ภาษาบาลี) ฉบับหนึ่ง ท�าเป็นอักษรโรมัน (ภาษาบาลี) อีกฉบับหนึ่ง 

แล้วแปลข้อความเป็นภาษาพม่าอีกหนึ่งฉบับ เสร็จแล้วแจกจ่ายไปทั่วโลก 

 ผู้ทํางานในกองชําระพระไตรปิฎก ได้รับเงินค่าปัญญาจากรัฐบาลเพียงพอ 

แก่การครองชีพ เช่น ตําแหน่งอัครมหาบัณฑิต ได้เงินเดือน ๆ ละ ๑,๐๐๐ รูปี  

(ราว ๓,๐๐๐ บาท) คนอื่น ๆ ที่รองลงมา ก็ได้รับเพียงพอทุกคน ไม่ต้องเดือดร้อน

กระวนกระวายหาอาชีพอื่นทําต่อไปอีก นอกนั้นรัฐบาลยังคอยสอดส่องความทุกข์

สขุทางครอบครัว การเจบ็ไข้ได้ป่วย ไม่ยอมให้เดอืดร้อน ตลอดจนการเดินทางมายงั

สถานที่ชําระ ถ้าผู้ใดอยู่ไกลออกไป ก็จัดหาพาหนะ รับส่งให้หมดส้ิน เจ้าหน้าท่ี 

กองเลขานุการแจ้งว่า รฐับาลต้องจ่ายเงนิให้แก่กองชาํระพระไตรปิฎก ๕๔,๐๐๐ รปีู 

(ราว ๑๔๒,๐๐๐ บาท) จํานวนเงินน้ีคาดว่าคงอยู่ในงบประมาณการสังคายนา  

ทีร่ฐับาลอนมุตัใิห้มาแล้ว ๔๐ ล้านรปีู (ราว ๑๒๐ ล้านบาท) กองชาํระฝ่ายฆราวาสน้ี 

กะว่าจะให้เสร็จทันออกพรรษา และกะว่าการชําระครั้งสองของพระภิกษุจะสําเร็จ

พอดีทันงานเริ่มสังคายนา ในวันวิสาขะ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ (ปีท่ีพิมพ์

หนังสือคราวแรก) 

 ท่านสังฆมนตรีกับคณะออกจากเจดีย์สันติภาพราว ๑๖.๓๐ น. ตรงไป 

นมสัการมหาเจดย์ีชเวดากอง ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงิคตุร บรเิวณกลางใจเมอืงย่างกุง้ 

ขณะรถวิ่งมองไปทางเหนือครั้งหนึ่ง ทางใต้ครั้งหนึ่ง ทําให้รู้สึกว่า มหาเจดีย์ทั้งสอง

เป็นเจดีย์ทอง คือมหาเจดีย์ชเวดากององค์หนึ่ง และเป็นเจดีย์เงิน คือมหาเจดีย์

สันติภาพ (ซึ่งโบกปูนขาวทั้งองค์) องค์หนึ่งเหมือนหนึ่งเป็นมหาเจดีย์ฝาแฝด คู่บ้าน

คู่เมืองด้วยกันทั้งคู่ 

 ผู้นํา พาท่านสังฆมนตรีกับคณะข้ึนนมัสการพระมหาเจดีย์ทางด้านใต้ คือ 

ด้านถนนปาโกด้าอนัเป็นทางกว้างเป็นทางขึน้ของประชาชนท่ัวไป ก่อนจะข้ึนสู่อปุจาร
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ของมหาเจดีย์ต้องถอดรองเท้าและถุงเท้าทั้งหมด พึงระลึกไว้ด้วยว่า ในประเทศ 

พม่าน้ัน ก่อนจะเข้าสู่อปุจารของปชูนยีสถาน เช่น อปุจารวดั ทกุคนต้องถอดรองเท้า

และถุงเท้าออกสิ้นเชิง ถ้าหาไม่ พม่าถือเป็นการไม่แสดงความเคารพ ผิดธรรมเนียม

ของชาติ ควรแก่การติเตียน 

 ขณะท่านสังฆมนตรีไปถึง คงจะมีคนรู้กันโดยมาก จึงเห็นอุบาสกอุบาสิกา 

มายืนเรียงรายคอยกราบไหว้บูชาพระภิกษุ คณะของท่านสังฆมนตรีซึ่งไปจาก 

เมืองไทย ท่านเซอร อู.เต็งหม่อง ประธานศาลฎีกา เป็นหัวหน้าใหญ่ดูแลรักษา 

พระมหาเจดีย์อยู่ในขณะนั้น ได้จัดขบวนแซงและขบวนนํา มารับท่านสังฆมนตรี 

ต้ังแต่เชงิบนัไดทางเข้าไปจนถงึลานพระเจดย์ี กะว่าต้องเดินไปตามขัน้บนัไดประมาณ 

๕๐๐ ขัน้ ทัง้สองข้างทาง นอกจากมคีนคอยมาไหว้พระไทย ยงัมร้ีานขายของเคร่ือง

บูชา ดอกไม้ ธูปเทียน หนังสือ และของที่ระลึกต่าง ๆ ตลอดทาง มองดูคนขอทาน

และคนเป็นโรคติดต่อซึ่งเข้าใจว่าจะมีเช่นที่เชิงบันไดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

และท่ีมหาเจดีย์ภูเขาทองของเรา ก็ไม่ได้เห็น และตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศพม่า  

ไม่เคยพบคนขอทาน 

 ท่านสงัฆมนตร ีพาคณะพระภกิษุสามเณรทีต่ดิตามเดินทักษณิาวรรตมหาเจดีย์ 

๑ รอบ แล้วสวดอภิวาจนคาถา นมัสการพระมหาเจดีย์ ดอกไม้สดหลายชนิด และ

เครือ่งบชูาต่าง ๆ  ทีอ่บุาสกอบุาสกิา และท่านอปุทตูพม่าประจาํประเทศไทยจดัถวาย

ไปจากเมืองไทย ท่านสังฆมนตรีถวายเป็นพุทธบูชาที่มหาเจดีย์สันติภาพ และที ่

มหาเจดีย์เกษธาตุชเวดากองนี้ทั้งหมด

 เสร็จนมัสการ ท่านสังฆมนตรีปราศรัยกับท่านเซอร์ อูเต็งหม่อง หัวหน้า 

ผู้รักษาผลประโยชน์ของมหาเจดีย์ ถึงเรื่องการซ่อมแซมต่อไปว่า ควรจะรักษาศิลป

ของพม่าแต่เดิมไว้ให้ได้ ขออย่าคํานึงถึงแบบอย่างตะวันตก และกล่าวว่า แบบอย่าง

ของตะวันตกปัจจุบันนี้ ได้ทําให้เด็กหนุ่มสมัยใหม่ มีจิตใจเส่ือมโทรมไปเป็นอัน 

มากแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ของมหาเจดีย์ช่วยคํานึงถึงเหตุนี้ด้วย 
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 ต่อจากนั้น อู. จันทูน ซึ่งเป็นผู้น�า พาท่านสังฆมนตรีกับคณะไปนมัสการ

มหาเถระรูปหนึ่ง เป็นเถระผู้ใหญ่ มีคนนับถือทั่วประเทศพม่า รัฐบาลนิมนต์มาจาก

สํานักบนภูเขาแห่งหนึ่งทางกรุงมัณฑเล เพื่อขอให้ร่วมงานการสังคายนาครั้งที่ ๖ 

มหาเถระรูปนี้เรียกกันว่า พระมหามุน ี มีอายุ ๘๐ ปี ชรามากแล้ว แต่ลักษณะยัง

อ้วนขาวแข็งแรงสดช่ืนอยู่ ดูเป็นผู้มีใจเย็น ทรงคุณวิทยา มีอารมณ์เรียบ น่ารัก  

น่าบชูา อย่างยิง่ ทีพ่กัของท่านมหาเถระ ไม่ได้ความว่าเป็นวดัชือ่ใดชือ่หนึง่โดยเฉพาะ 

หากเป็นแต่พุทธสถาน อยู่ภายในบริเวณของมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ที่ลานเจดีย์

ชัน้ล่างไปข้างตะวนัตก มองเหน็ใต้ชือ่ว่า “คณะพทุธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (World’s 

Fellowship Buddhist Council) จึงเข้าใจว่าสถานที่นั้น คงเป็นสํานักชั่วคราวของ

องค์การพทุธศาสนิกสมัพนัธ์แห่งโลก ซึง่มสีาํนกังานใหญ่อยูใ่นเกาะลงักา เหมอืนกบั

ที่มีสาขาอยู่ในเมืองไทย บริเวณพุทธสถานแห่งนี้ เป็นตึกปนไม้ยาวใหญ่ชั้นเดียว  

ท่านมหามุนีเถระพํานักอยู่ด้านหนึ่งของโรงเรือนแห่งนี้ 

 มพีระภกิษหุนุม่นามว่า โกวิโท กบัเพือ่นภกิษอุกี ๓ รปู ทราบว่า เป็นเลขานกุาร

ส่วนตัวหรอืเป็นอุปัฏฐากของท่านมหามนุ ีและคณะอบุาสกหลายคนออกมาต้อนรบั 

นําท่านสังฆมนตรีเดินผ่านเข้าสู่ห้องโถงใหญ่ภายในตัวตึก แล้วเลี้ยวซ้ายถึงบริเวณ

ที่พักของท่านมหามุนี 

 ท่านมหามุนี ห่มจีวรสึกรัก ขับกับผิวขาวของร่างกาย จึงมองเห็นถนัด 

แต่ไกล นั่งคอยครึ่งพักอยู่บนเก้าอี้ซึ่งทําด้วยไม้ ท่านสังฆมนตรีตรงเข้าไปกราบ 

แทบเท้าด้วยความเคารพ ท่านมหามุนียื่นมือเข้ามาจับที่ไหล่ อันเป็นเครื่องหมาย

แสดงความพอใจและรักใคร่ เหมือนพ่อแม่ที่แสดงความยินดีต่อลูกหลาน ผู้เดินทาง

มาจากทางไกล และคงแสดงเมตตาจับอยู่ท่ีไหล่ ของท่านสังฆมนตรีอย่างนั้น 

ไม่ยอมปล่อย จนกระทั่งกราบลากลับ 

 ท่านมหามุนี ปราศรัยไต่ถามทุกข์ภัยในการเดินทาง การพักอยู่ อายุ พรรษา 

ตําแหน่ง ฐานะที่มีอยู่ในเมืองไทย ว่าเป็นใหญ่ที่เท่าไรในเมืองไทย และถามถึงความ
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ประสงค์อย่างไรที่อุตส่าห์เดินทางมาจนถึงประเทศพม่า เมื่อได้ทราบความประสงค์

การเดินทางเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านสังฆมนตรี และความเป็นไปของคณะสงฆ์ 

ในเมืองไทย ซึ่งท่านสังฆมนตรีเล่าถวายให้ฟังแล้ว ท่านมหามุนีก็แสดงความพอใจ 

ในกิจการของคณะสงฆ์ไทย และความเป็นเอกราชของไทยที่ดํารงอยู่มาได้ 

 ตอนหนึ่ง ท่านมหามุนี้ถามท่านสังฆมนตรีว่า ไทยรักษาเอกราชไว้ได้  

เพราะอะไร ? ท่านสังฆมนตรีตอบว่า เป็นเพราะบุญ ท่านมหามุนีสงสัยค�าตอบ 

จึงซักว่าที่กล่าวว่าเป็นเพราะบุญ นั้น ใครเล่าเป็นผู้มีบุญ องค์พระมหากษัตริย์  

ผู้เป็นอัครศาสนูปถัมภก เป็นผู้มีบุญอย่างนั้นหรือ หรือว่าคนไทยเป็นผู้มีบุญ  

ท่านสงัฆมนตรตีอบถวายว่า มใิช่ใครเป็นผูม้บุีญโดยเฉพาะ ทัง้องค์พระมหากษตัรย์ิ 

ทัง้ราษฎร พสกนกิรของพระองค์มบีญุร่วมกัน อาศยัซึง่กนัและกัน หาใช่ผูใ้ดมบีญุ

เป็นโดยเอกเทศไม่ ก่อนกราบลากลับ ท่านสังฆมนตรีขอเครื่องระลึกอย่างหนึ่ง 

เพื่อน�าฝากคนไทย ท่านมหามุนี้จึงให้เมตตาธรรมแก่ท่านสังฆมนตรี 

 ใกล้บริเวณที่พํานักของท่านมหามุนี ออกมาข้างหน้า มีโรงธรรม บริเวณ 

กว้างใหญ่คาดว่าบรรจคุนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน ก่อสร้างด้วยไม้ มไิด้ยกพืน้ นอกจาก

ส่วนอันเป็นที่เทศนา และส่วนซึ่งเป็นที่นั่งของพระภิกษุสงฆเ์ท่านั้น ท่านสังฆมนตรี

ถือโอกาสเข้าเยี่ยมธรรมศาลาแห่งนี้ และได้เทศนาแก่อุบาสกอุบาสิกาที่มาประชุม

อยู่ที่นั่นประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

 ได้ความว่าธรรมศาลาแห่งนีเ้พิง่ตัง้ขึน้ ตัง้แต่ท่านมหามนุเีดนิทางจากมณัฑเล

มาพักอยู่ที่นี่ราว ๖ เดือนมาแล้ว ตามปกติ ท่านมหามุนีเทศนาสั่งสอนแก่คนเหล่านี้ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน วันละ ๒ ชั่วโมง ถ้าเป็นวันพระ ว่ามีคนมาฟังธรรมถึง  

๕,๐๐๐ คน วันปกติเช่นวันที่ได้เห็นมีประมาณ ๒๐๐ คน ต้องใช้ขยายเสียง จึงจะ

ฟังกันได้ทั่วถึง  

 ได้เห็นพระมหามุนีแสดงธรรมวันน้ี เห็นแปลกอย่างหนึ่ง ตามปกติท่านเป็น 

ผู้ชราเดินประคองตัวคนเดียวไม่ได้ ต้องมีศิษย์เดินให้เกาะคอมาทั้งสองข้าง เมื่อมา
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ถึงที่แสดงธรรมก็ทักทายปราศรัยอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมเนียมก่อน แล้วลงมือ

เทศนา ไม่มีการขอศีลและให้ศีล เห็นจะเป็นเพราะเทศน์กันทุกวันและมาฟังกันอยู่

ทกุวนั ให้ศลีกนัครัง้เดยีวเช่นในวันพระกค็งจะพอกระมัง เทศนาของท่านมหามุนีน้ัน 

มีเจ้าหน้าทีอ่ดัใส่เส้นลวดไว้ และอดัทกุครัง้ตลอด ๖ เดือน ทีล่่วงมาแล้ว ท่านเทศนา

ปากเปล่า พูดเสียงเรียบเสมอกัน พูดได้ติดกันไม่เว้น และพูดอยู่อย่างนั้นราว 

ชัว่โมงเศษ ระหว่างเทศนาได้แสดงภาพเป็นทาํนองทศันะศกึษา ให้เหน็ภาพเป็นจรงิ

ด้วยตาตนเอง ภาพทีแ่สดงประกอบเทศนาวนันัน้ ได้ความว่าเป็นเทศนาเรือ่งบญัญตัิ 

หรือ สมมุติ 

 ระหว่างเทศนา เห็นแปลกอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้เทศนาหยุดถามผู้ฟังเป็น 

คร้ัง ๆ ผู ้ฟังเมื่อได้ยินค�าถาม ก็ร้องรับเป็นค�าตอบขึ้นพร้อมกัน มีความ 

อย่างเดียวกัน ท�านองเดียวกับร้องสาธุของเรา ฟังเสียงดังลั่นโรงธรรมไปหมด 

บางขณะระหว่างเทศน์ยงัไม่จบ ผูเ้ทศนาลกุออกจากธรรมาสน์ เดนิไปตามยกพืน้

ที่ตั้งยื่นเข้าไปในหมู่คนฟัง ท่านมหามุนีมองดูทางซ้ายขวา ไต่ถามหัวข้อธรรม 

ไปด้วย พิธีเทศนาอย่างนี้ ว่าไม่ค่อยมีในหมู่พระเถระชั้นผู้น้อย หรือในที่ที่คน 

ฟังน้อย 

 เห็นแล้วให้รู้สึกว่า เป็นพิธีทําให้ผู้สอนกับผู้รับสอนได้เข้าใกล้ชิดเกิดความ 

สนิทสนมทางใจ จูงให้เลื่อมใสเพื่อรับรสพระธรรมมากขึ้น ท่านสังฆมนตรีออกจาก

บริเวณมหาเจดีย์ชเวดากอง ราว ๒๑.๓๐ น. 

วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน 

 เช้าวันนี้ ฝนตก ๆ หยุด ๆ เกือบเป็นฝนตกพรําตลอดวัน ท่านสังฆมนตรี 

กับคณะไปวัดพะยาจีไต้ อันเป็นสํานักศึกษาใหญ่ทางคันถธุระอีกแห่งหนึ่งของพม่า

ทางทิศตะวันตก ด้วยความประสงค์จะนําพระมหาบําเพ็ญฝากศึกษาไว้ยังสํานัก 

แห่งนี้ 
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 ท่านมหาเถระผูเ้ป็นเจ้าอาวาสอายรุาว ๕๐ ปี ดยูงัหนมุแขง็แรง เป็นมหาเถระ

ที่เคยชอบพอกับท่านสังฆมนตรีมาแต่คราวท่ีท่านเดินทางนําพระไตรปิฎกมาพม่า

เม่ือปีกลาย ขณะไปถึงท่านมหาเถระไม่อยู่ ทราบว่าออกไปสอนธรรมตามเวลา  

แก่พระภิกษุสามเณร 

 พอทราบว่าท่านสังฆมนตรีไปนมัสการ ก็ละธุระนั้นไปหาท่านสังฆมนตรี 

นําเครื่องชุดน้ําชาถวายท่านมหาเถระ ๑ ชุด เช่นเดียวกับท่ีได้ถวายพระมหาเถระ 

ที่วัดอัมพวนาราม สังเกตเห็นท่านมหาเถระทั้งสองอาวาส เมื่อรับชุดนํ้าชาแล้ว  

มีความสนใจและถามถึงวิธีใช้ ท่ีต้องเป็นดังนี้ เพราะพระสงฆ์พม่าไม่มีเครื่องใช้ 

ที่งดงามมีราคาเช่นเครื่องชุดน้ําชา เหมือนกับท่ีพระสงฆ์ไทยมี แต่ละวัดแต่ละแห่ง 

ทีผ่่านไป เหน็ใช้ถ้วยนํา้ชาเป็นถ้วยเลก็ ๆ  ทาํในพม่าคล้ายถ้วยนํา้พริกเหมอืนกนัหมด 

ไม่ว่าเจ้าอาวาสหรือลูกวัด ได้ความอีกอย่างหนึ่งว่า พระพม่าไม่ค่อยฉันนํ้าชา จึงไม่

ค่อยได้เอาใจใส่ในภาชนะประเภทนี ้สดุแต่มอียู ่กใ็ช้กันไป ไม่กาํหนดถงึความสะอาด 

หรือความงามของเครื่องใช้ 

 วัดพะยาจีใต้เป็นวัดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินไม่แออัดเหมือนวัดอัมพวนาราม ที่ไป

มาเมือ่เช้าวาน มองจากเนนิเห็นเมอืงย่างกุง้ ๔ ทศิ ดจูะเหมาะแก่การเป็นสถานศกึษา 

มีโรงเรียนใหญ่ ๒-๓ หลัง ในวัดนี้ตั้งอยู่บนเนินทราย อากาศ และทิวทัศน์ดีกว่า 

วัดแห่งใดที่ผ่านมา 

 ท่านสังฆมนตรี ปรารภเรื่องสํานักศึกษาแก่ท่านมหาเถระว่า ครั้งแรกจะให้ 

อยู่รวมศึกษาที่วัดสาสนนุคหะ ๑ รูป และที่วัดอัมพวนาราม ๒ รูป แต่รู้สึกว่าการอยู่

รวมกันจะเสียประโยชน์แห่งการเล่าเรียน โดยเฉพาะคือการเรียนภาษาพม่าและ

ภาษาบาลี เกรงว่าจะมัวแต่พูดภาษาของตัวกันเสีย จึงตกลงให้แยก และขอแยก 

รปูหนึง่ฝากไว้ทีน่ี ่คอืพระมหาบาํเพ็ญ ท่านมหาเถระเจ้าอาวาสแสดงอาการต้อนรบั

ด้วยความยนิด ีและปรารภว่าใคร่จะส่งพระทีไ่ด้อบรมดีแล้วไปศกึษาในเมอืงไทยบ้าง 

เพื่อเป็นการตอบแทนความสัมพันธ์ ที่ท่านสังฆมนตรีได้อุตส่าห์ส่งนักศึกษามา 
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 เสรจ็จากการฝากฝัง ท่านสงัฆมนตรไีด้ปรารภถงึการศกึษาคนัถธรุะภายในวดั 

ท่านมหาเถระกรุณาเล่าให้ฟังว่า ที่วัดนี้มีพระภิกษุสามเณรร่วมศึกษากันอยู่ถึง  

๕๓๐ รูปเศษ ฟังแล้วรู้สึกตกใจ เพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีจํานวนมากมายถึงเพียงนั้น 

ดูสถานที่เรียนก็มองไม่เห็น นอกจากโรงเรียนสร้างกันขึ้นใหม่เพียง ๒ หลัง ภายหลัง

ได้ความว่าภิกษุสามเณรพม่าเรียนกันตามหน้ากุฏิของตนส่วนหนึ่ง และไปเรียนที่

โรงเรยีนอีกส่วนหน่ึง บทเรยีนใดท่ีไม่สาํคญัอาจารย์ให้บทเรยีนนัน้ไว้แล้ว อาจารย์ไป

สอนท่ีอ่ืนต่อ ๆ ไป ส่วนพวกที่ไปเรียนในโรงเรียนนั้นเล่า ก็ทํากันเป็นผลัด ในวัน 

หนึ่ง ๆ ท่านมหาเถระบอกว่า มีเรียนกันถึง ๔ เวลา ดูเป็นงานหนักไม่ใช่เล่น แต่ก็ยัง

อุตส่าห์ทํากันได้เพื่อประโยชน์ของพระศาสนา 

 ตอนหนึง่ ท่านสงัฆมนตรไีต่ถามถงึเรือ่งนกิายของคณะสงฆ์พม่า ท่านมหาเถระ 

กรุณาเล่าให้ฟังว่า ขณะนี้มีนิกายสงฆ์พม่าอยู่ ๓ นิกาย ด้วยกัน คือ สุธรรมนิกาย  

ชเวคยินนิกาย และทวารนิกาย

 ประวัติความเป็นมาของนิกายทั้ง ๓ เท่าที่ได้ฟังท่านมหาเถระเล่า มีดังนี้

 สุธรรมนิกาย เป็นฝ่ายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้ไม่นิยมนับถือพระวินัยอย่าง

เคร่งครัด ตั้งชื่อนิกายเอาตามชื่อสุธรรมศาลา ที่พระเจ้ามินดงทรงรับสั่งให้สร้าง

เป็นที่ประชุมสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์รวมการแตกแยกทั้งหลายเข้าเป็นอันเดียวกัน 

นิกายนี้เห็นจะเทียบได้ท�านองเดียวกับมหานิกายของเรา เพราะเป็นพระสงฆ์ 

นิกายใหญ่ และไม่สู้เคร่งครัด 

 ชเวคยินนิกาย นิกายนี้ตั้งตามชื่อของท่านสังฆราชองค์หน่ึงช่ือ คยิน  

ผูแ้ตกแยกออกจากสุธรรมนกิาย นบัถอืวนิยัเคร่งครดั เช่นห้ามมใิห้พระเป็นหมอดู 

ห้ามมิให้รับเงิน มิให้ซื้อขาย มิให้สวมรองเท้าในอุปจารวัด และมิให้ฉันหมาก 

ในเวลานอกเพลเป็นต้น นิกายนี้เป็นพระสงฆ์หมู่น้อย ท�านองพระนิกายธรรมยุติ

ของไทย 
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 ทวารนิกาย นิกายนี้ตามค�ามหาเถระเล่าว่า พระภิกษุในนิกาย แต่เดิมมา 

เวลาบชูาพระรตันตรยัเปล่งเสียงว่า กายประณาม วจปีระณาม และมโนประณาม 

ผู้ตั้งนิกายใหม่ ให้เปลี่ยนค�าเปล่งบูชานั้นว่า กายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร 

นิกายนี้จึงชื่อว่าทวารนิกาย เกิดขึ้นเมื่อเสียพม่าใต้ให้แก่อังกฤษแล้ว ผู้ตั้งนิกาย

ชื่อ อู อุกยสมาลา ชาวเมืองหินสตะ จากเมืองย่างกุ้ง ไปทางทิศตะวันตกราว  

๑๐๐ ไมล์ 

 ออกจากวัดพระยาจีไต้ เวลา ๑๐.๔๕ น. ท่านสังฆมนตรีพร้อมด้วยคณะ 

ไปฉันอาหารเพลที่บ้านนาย อู. บาติน พ่อค้าไม้และข้าวสาร เป็นคหบดีใหญ่ มีภิกษุ

ช้ันผู้ใหญ่พม่ามาร่วมฉันด้วย ๕ รูป ในจํานวน ๗ รูป ท่ีเป็นผู้ชํานาญในโอวาทา- 

นุสาสนี เป็นผู้แทนของกลุ่มมหาเถระ ๖๐ รูป ซึ่งเป็นกรรมการที่รัฐบาลนิมนต์ 

มาประชุมทาํสงัคายนาครัง้ที ่๖ เมือ่เสรจ็ฉนั ภกิษพุม่าสวดอนโุมทนา ท่านสังฆมนตรี

ให้ศษิย์ทีต่ดิตามอาราธนาศลี แล้วอนโุมทนาก่อนกลบั ท่านสงัฆมนตร ีออกปากฝาก

สามเณรไสว แก่อู. บาติน ผู้เป็นเจ้าภาพในวันนี้ 

 ขอบนัทกึเพิม่เตมิไว้ในทีน่ีว่้า การเดนิทางไปพม่าคราวนี ้ท่านสงัฆมนตรไีด้สัง่

ให้ช่างจัดหล่อพระพุทธรูปจําลอง รูปพระแก้วมรกต และ รอยพระพุทธบาทติดไป

ประมาณ ๒๐๐ องค์ นอกนั้นมีภาพรูปพระมหาเวสสันดรชาดก และภาพปูชนียวัตถุ

โบราณสถานในเมืองไทยติดไปอีกเป็นจํานวนร้อย เมื่อไปถึงท่ีใด ท่านสังฆมนตรี

กรณุานาํสิง่ของเหล่านีอ้อกถวายและแจกในทีน่ัน้ เพือ่เป็นเครือ่งระลึกและเป็นทาง

เจริญศรัทธาปสาทะแก่ชาวพม่าเป็นอันมาก

 กลางวัน พักผ่อนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านสังฆมนตรีไปวัดพะยาจีไต้อีก 

ครั้งหนึ่ง เพื่อดูการสอนพระธรรมวินัยของพระมหาเถระ และดูการประชุมคร ู

ธรรมวินัยซึ่งเป็นพระภิกษุมีจํานวน ๕๐ รูป ของอาวาสนี้ สังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่า 

ท่านสงัฆมนตรจีะไปสูท่ีใ่ด ก็มักมพีระภกิษสุามเณรในทีน่ัน้ชอบมาดูความเคล่ือนไหว

ของพระสงฆ์ไทยอยู่แน่นขนัดทุกคราวทุกแห่ง แม้ว่าบางแห่งบางที่ ท่านสังฆมนตรี
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จะแสดงความคิดความเห็นในเรื่องของพระศาสนา การศึกษาเล่าเรียน ระเบียบ 

การปกครอง และการสร้างวดัวาอาวาสอย่างหนึง่อย่างใดเป็นเวลานานกดี็ พระภิกษุ

สามเณรพม่าเหล่านี้ก็ทนนั่งแสดงความเอาใจใส่ แสดงความเคารพอยู่มิได้เส่ือม 

สกัแห่งเดยีว เช่นวันนีเ้ป็นต้น ท่านสงัฆมนตร ีสนทนากจิการของพระศาสนากบัท่าน

มหาเถระอยู่จนใกล้คํ่า พระภิกษุสามเณรพม่าเหล่านั้นก็ไม่ยอมห่าง ทําให้รู้สึกว่า 

การเดนิทางมาพม่าของท่านสงัฆมนตรีคราวนี ้เปน็ทีเ่อาใจใส่ของพระภกิษสุามเณร

พม่า และอุบาสกอุบาสิกา คล้ายกับว่าเป็นภาพครั้งแรกที่เขาเพ่ิงพบได้ในประวัติ 

การศาสนาของเขา และอาจไม่มีหวังว่า จะได้พบปะต่อไปอีกเม่ือไร จึงเป็นภาพท่ี 

น่าสํานึก และน่าชื่นใจ

 กลับจากบ้าน อู. บาติน มีเวลาเหลืออยู่ยังไม่ใกล้คํ่า ท่านเจ้าคุณสังฆมนตร ี

ได้อนุญาตให้ศิษย์เที่ยวดูเมือง ใช้เวลาราว ๓ ชั่วโมง เที่ยวดูเมืองย่างกุ้ง ขอบันทึก

ไว้เท่าที่เห็นในรายงานนี้ 

 เมืองย่างกุ้งนั้น จริงอยู่เมื่อเทียบกับเมืองอื่น ๆ ของพม่าทางเหนือ เช่น 

มัณฑเล จะเห็นว่าเป็นท่ีราบลาดลงสู่อ่าว แต่กระนั้นก็ยังอยู่ที่เชิงแผ่นดินอันเป็น 

เนินสูงอยู่นั่นเอง เป็นที่กล่าวนี้ชื่อว่า สิงคุตระ ยอดเนินคือที่ตั้งมหาเจดีย์เกสธาต ุ

ชเวดากอง เม่ือยนือยูใ่นทีใ่ดทีห่นึง่ในเมอืงย่างกุง้แล้ว กจ็ะเหน็มหาเจดย์ีนัน้ตัง้อยูใ่น

ที่สูง เด่นกว่าเจดีย์องค์ใด 

 อาศยัท่ีแผ่นดนิเมอืงย่างกุง้เป็นเนนิ ถนนหนทางจึงเป็นหลืบและราบ บางแห่ง 

วกเว้าเข้าสู่ทะเลสาบ ซึง่มอียูเ่ป็นแห่ง ๆ  ในตวัเมอืง เช่น ทะเลสาบวคิตอเรยี กว้างใหญ่ 

มเีนือ้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๒-๓ ร้อยไม่ เป็นทะเลสาบมชีือ่เป็นแหล่งสาํราญของนกัท่องเทีย่ว

ทั้งหลาย ทะเลสาบวิคตอเรียตั้งอยู่ระหว่างทางจากสนามบินมิงคลาดอน จะเข้ามา

สูต่วัเมือง มองดรููปถนนทีต่ดัตามความสงูต่ําของแผ่นดนิ จงึรูส้กึเหมอืนหนึง่ถนนนัน้

ตดัเข้าไปสูช่่องป่าทัง้สองข้างทางมพีชืพนัธุน์านาชนิด ขึน้ปกคลมุเขยีวชอุม่โดยตลอด 

ทําให้เกิดความรู้สึกขณะผ่าน เปลี่ยนไปทุกขณะไม่น่าเบื่อหน่าย ผู้ที่เคยเที่ยวเมือง
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ในเกาะอังกฤษและเกาะญี่ปุ่น จะเห็นว่าถนนในย่างกุ้งมีส่วนคล้ายอยู่หลายตอน 

ถนนตามที่ราบ อังกฤษได้ลาดยางทําอย่างกว้างขวางไว้แทบทุกสาย อนึ่ง ด้วยเหตุ

ที่ย่างกุ้งเป็นเมืองตั้งใหม่ ในสมัยอังกฤษปกครอง อังกฤษจึงวางแผนผัง เมืองเป็น

แบบโปร่ง ตัดถนนให้เป็นระเบียบเสียก่อนแล้วจึงสร้างเมือง ดังนั้น เมืองย่างกุ้ง 

จึงไม่แออัด มีระเบียบ ไม่มีซอกมุมที่สกปรกซ่อนอยู่เบื้องหลังตึกใหญ่ ถ้าจะมีสิ่งใด

ไม่สะอาดตา สิ่งนั้นก็มีให้เห็นอยู่ข้างหน้า มิได้ซ่อนอยู่ข้างหลังเหมือนกรุงเทพฯ 

 ย่างกุ้งมีพลเมืองราว ๒ แสนคน อยู่ภายในเนื้อที่ไม่น้อยกว่ากรุงเทพฯ ดังนั้น 

ความแออัดจึงไม่มี เมื่อแล่นรถไปตามถนนสายสําคัญต่าง ๆ มองเห็นตึกราม 

บ้านเรอืนทีอ่งักฤษสร้างไว้ให้โตใหญ่ท้ังน้ัน แต่ก็มตีกึทีท่าํการมากแห่ง ซ่ึงเมือ่องักฤษ

ออกจากพม่าไปแล้ว พม่าก็เอายอดแหลมตามแบบปราสาทของตนมาต่อยอดตึก

ของอังกฤษ กลายเป็นตึกแบบพม่าปนฝรั่ง บางแห่งตามถนนบางสายที่ควรจะอวด

ชาวต่างประเทศได้ แต่กลบัมบ้ีานเลก็เรอืนน้อยออกมาปลกูกนัอยูโ่ดยเปิดเผย ทาํให้

เสียความงามไปเป็นอันมาก ความจริงปรากฏว่า คนเหล่านี้ต้องหนีภัยการเมือง คือ 

กบฏชายแดนเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองหลวง อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่าพม่าไม่สามารถ

รักษาระเบียบเดิมท่ีอังกฤษวางไว้ให้ได้แล้ว ความงามและความสะอาดของย่างกุ้ง 

ก็จะเสียไป น่าเสียดายอยู่ 

 ย่างกุ ้ง มีท่ีเที่ยวน้อยสําหรับคนชอบสนุก ย่างกุ ้งไม่มีสถานอบายมุข 

เกล่ือนกลาดเหมือนในกรุงเทพฯ นักสุราจะหาสุราดื่มได้ยาก นักเต้นรําจะหาที่ 

ยืดแข้งยืดขาเกือบไม่ได้ นอกจากตามโฮเต็ลใหญ่ ๆ, ร้านดัดผม ร้านเครื่องสําอาง 

มีเกือบนับได้ เดินไปตามถนนไม่ต้องกลัวรถจะชน เพราะรถยนต์มีน้อยเหลือเกิน 

นอกจากนั้นการจราจรบางแห่งเป็นแบบ One way traffic มุมถนนบางสายมีป้าย

บอกว่า ที่นี่ได้มีรถยนต์ชนคนตายหรือภัยจากการขับขี่รถยนต์อื่น ๆ เมื่อปีนั้น 

เดือนนั้น รวมแล้วเท่านั้นราย ป้ายนั้นยกขึ้นเป็นป้ายใหญ่ ให้มองเห็นเป็นเครื่อง 

สํานึกสําหรับผู้ใช้ยานพาหนะอยู่เสมอ 
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 การจดัตลาด เจ้าหน้าทีท่�าไว้เป็นแผนก เช่น ตลาดสด ตลาดแห้ง ตลาดผ้า 

ตลาดแขก ตลาดจนี ไม่อยู่รวมกนั ตามร้านตลาดนัน้ ๆ  มเีคร่ืองหมายให้เราเหน็ว่า 

อาชีพของแขกขึ้นหน้าอาชีพชาวพม่า แต่ไม่สมกับที่กล่าวกันว่า ถ้าจะไปดูแขก

ให้ไปดูเมืองพม่า (ถ้าจะดูจีนให้ไปดูเมืองไทย) เพราะว่าแขกที่กล่าวว่า มีมากใน

เมืองพม่านั้น จะเทียบกับจ�านวนคนจีนในกรุงเทพ ๆ ไม่ได้เลย อนึ่ง มีเสียงว่า 

หัวใจเศรษฐกิจของพม่าแขกเป็นผู้ถืออยู่ในเมืองไทย เราได้เคยเห็นจีนเป็นเจ้า

ตลาดมาอย่างไร ในย่างกุง้ เรากไ็ด้เหน็แขกเป็นเจ้าตลาดอยูอ่ย่างนัน้ ในเมอืงไทย

สกปรก เพราะคนจีนจะมองไปทางไหนเห็นมีแต่คนจีน และเห็นซ�าปอกง ฉันใด 

ในย่างกุ้งจะได้เห็นความวุ่นวายของแขกและวัดศาสนาของแขกเช่นเดียวกัน  

ตามสถานที่รกร้าง หรืออุปจารของที่ท�าการหลายแห่ง มีพวกแขกกาลิงค์เข้าไป 

บ�าเพ็ญพรตกันอยู่เต็มไปหมด ตามถนนบางสายอ�านาจวัวของแขกยังเห็น 

เดินเพ่นพ่านอยู่มากเหมือนในกรุงเดลี เมืองหลวงของอินเดีย และยังมีกลิ่นเนย 

กลิ่นน�้ามันตานี ให้เราดมอยู่ได้ทั่วเมืองย่างกุ้ง 

 ภาพท่ีได้เห็นในเมืองย่างกุ้งอีกภาพหน่ึงคือ เรื่องเจดีย์ที่มีคนชอบพูดกันว่า  

ถ้าไปพม่าจะได้เห็นเป็นเมืองของเจดีย์ จนฝรั่งเอาไปเขียนรับรองไว้ว่า เป็นดินแดน

ของเจดีย์จริง ๆ ในข้อนี้ ขอบันทึกว่า ถ้าเพียงไปเห็นเมืองย่างกุ้งจะไม่ได้เห็นเจดีย์

มากอย่างทีเ่ขาว่าน้ัน ทีฝ่รัง่เอาไปเขยีนว่าพม่าคอืดนิแดนแห่งเจดย์ี เหน็จะหมายเอา

ที่กรุงมัณฑเลเมืองหลวงเก่าหรือท่ีเมืองพุกาม ท่ีมัณฑเลมีพระเจดีย์ไม่น้อยกว่า  

๒ แสนองค์ เจดีย์เหล่านั้น บรรดากษัตริย์และคฤหบดีสร้างกันไว้ เพื่อส่งเสริมบารมี

ของตน เช่น กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาชอบสร้างวัดเป็นต้น เจดีย์ที่กรุงมัณฑเลบางแห่ง

สร้างกันไว้เป็นกลุ่ม ถึงกับว่าเวลาฝนตก เข้าไปอยู่ในกลุ่มเจดีย์นั้นแล้ว เมล็ดฝน 

ไม่สามารถตกลงมาเปียกได้ ฝร่ังและคนทั้งหลายจึงเอาภาพของมัณฑเลท่ีเห็นไป

เขียนว่า เป็นเมืองเจดีย์ด้วยประการฉะนี้ แต่ถ้าพูดเฉพาะในย่างกุ้ง ไม่ใช่เช่นนั้น 

ย่างกุ้งมีเจดีย์มากจริง แต่ไม่มากเท่ามัณฑเลมี และมีไม่มากกว่าในกรุงเทพฯ 
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 ในที่น้ีขอบันทึกไว้ด้วยว่าเมืองพม่านั้น การสร้างเจดีย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ของวัด วัดกับเจดีย์สร้างกันเป็นคนละส่วน บางวัดไม่มองเห็นเจดีย์ก็มีเป็นอันมาก 

เจดีย์ของพม่าชอบสร้างไว้ตามเชิงเขา ตามหมู่บ้าน ตามทุ่งนา และป่าไม้ทั่วไป  

ส่วนเร่ืองของวัดก็เช่นเดยีวกนั วดัในเมอืงพม่า มองดขู้างนอกไม่ค่อยมองเหน็เป็นวดั 

เหน็จะเป็นเพราะไม่มเีจดีย์สร้างคู่อยูใ่นวัด เข้าไปข้างในจงึจะพอรูว่้าวดั เรือ่งเหล่านี้ 

เห็นจะเกี่ยวกับความสะอาดหรือแบบภายนอก ที่เรียกว่า ระเบียบลวงตา ซ่ึงสู้วัด

ของไทยไม่ได้ แต่ส่วนข้างในวดันัน้ จะเป็นอย่างไร มรีะเบยีบการศกึษาและวนิยัดีเลว

อย่างไร เวลาอันสั้นไม่สามารถพูดอะไรชัดเจนได้

 พระภิกษุสามเณรในพม่า มองเห็นตามถนนนอกวัด เห็นห่มผ้าลดไหล่กัน

ทั้งหมด ไม่เคยเห็นพระรูปใดห่มคลุม นอกจากเวลาออกบิณฑบาต ได้เห็นพวก

สามเณรเล็ก ๆ เล่นซุกซนอยู่ตามถนนและสนามหญ้าหลายแห่ง ส่วนพวกพระที่ม ี

ผู้เคยกล่าวกันว่า เที่ยวเตร่ดูมหรสพได้หรือเดินคู่ไปกับหญิงสาวได้นั้น เวลาเพียง 

เล็กน้อย ก็ไม่ทันจะได้เห็น นอกจากได้ยินเขาเล่า แต่ในข้อนี้จะต้องพิจารณาว่า  

ไม่ว่าพระในบ้านเมืองไหน ย่อมมีทั้งดี และไม่ดีด้วยกันทั้งหมด ผิดกันแต่ว่า คนไม่ดี

เมื่อประกาศตัวเสียว่าไม่ดีโดยเปิดเผย บางทีอาจจะดีกว่าคนเลว ที่เอาความดีมา

บังหน้าซ่อนความเลวของตนไว้ข้างหลังย่อมเป็นภัยมาก 

 เหล่านี ้คอืภาพของย่างกุง้ และความรูส้กึเท่าท่ีเกบ็เป็นภาพมาได้ ภายในเวลา

เล็กน้อยจะบันทึกอะไรลงอีก ก็เกรงจะเกินความรู้ เพราะไม่อยากจะตรัสรู้

 เยน็วันน้ี ท่านสงัฆมนตร ีไปดกูารสอนธรรมะทีว่ดัพะยาจใีต้ ซึง่ตกลงว่าจะนาํ

พระมหาบําเพ็ญไปฝาก กลับถึงที่พักราว ๒ ทุ่ม 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน 

 เช้าวันนี้ อากาศดีอยู่ประเดี๋ยวเดียว แล้วก็เลวไปตลอดวัน นักศึกษาทุกรูป 

ดูมีความสนุกสนาน เว้นเสียแต่พระมหาโชดกรูปเดียว ที่มีอาการออดแอดอยู่เสมอ 

ถึงกับต้องระวังและให้ฉันยาอยู่เรื่อย ๆ วันนี้ ท่านสังฆมนตรีและคณะได้รับนิมนต์
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ฉันอาหารเพลทีท่าํเนยีบประธานาธบิดีคนใหม่ ท่านผู้นีม้ตํีาแหน่งสุดท้ายเป็นอธบิดี

ศาลฎีกา รับตําแหน่งประธานาธิบดีรองจากท่านอูส่วยไต้ ประธานาธิบดีคนก่อน  

ทําเนียบประธานาธิบดีที่กล่าว เป็นทําเนียบของผู้สําเร็จราชการอังกฤษมาแต่เดิม 

เป็นตึกกว้างใหญ่ในเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ 

 การอังคาสท่านสังฆมนตรีและคณะในทําเนียบประธานาธิบดีนี้ มีพระเถระ

ชาวพม่าร่วมด้วยอีกจํานวน ๕ รูป ท่านประธานาธิบดีถวายภัตตาหารด้วยตนเอง 

และแสดงความตัง้อกตัง้ใจให้เป็นไทยทานอนัสงู จัดท่ีน่ังถวายหน้าแท่นจาํลองอนัเป็น

ที่ออกขุนนางของพระมหากษัตริย์พม่า ซ่ึงเป็นแท่นตั้งแทนองค์พระมหากษัตริย์ไว้ 

ท่านประธานาธิบดีเรียกมหาเทวี (เมีย) ลูกชายและญาติพ่ีน้องท้ังหลายมาหาท่าน

สังฆมนตรี นอกนั้น มีคณะผู้พิพากษา ชั้นสูงหลายคน มาร่วมการกุศลในวันนี้ด้วย 

 เสรจ็จากกระทาํภตักจิ ท่านสงัฆมนตรใีห้ศีลและสวดอนุโมทนา คาถาตามแบบ 

ทีท่าํในราชสาํนกัไทย เสรจ็แล้วแจกพระพทุธรูปจําลอง และรปูปชูนยีสถานแก่บรรดา

ครอบครวัของท่านประธานาธบิด ีและบรรดาคณะผูพ้พิากษาตลอดข้าราชการผู้ใหญ่

ที่ทํางานอยู่ในทําเนียบทุกคน 

 มีข้อคํานึงอยู่อย่างหนึ่ง ได้ทราบว่าเมื่อท่านสังฆมนตรีเดินทางร่วมมากับ 

พระเถระไทยอีก ๒ รูป และคณะทูตสันถวไมตรี เพื่อมอบพระไตรปิฎกแก่รัฐบาล

พม่าเมื่อปีกลายนั้น ในทําเนียบแห่งเดียวกันนี้ รัฐบาลพม่าได้จัดพิธีรับพระไตรปิฎก 

แต่มิได้มีการอังคาสแด่ภิกษุ ส่วนคร้ังนี้ท่านประธานาธิบดี นิมนต์ท่านสังฆมนตรี  

และคณะด้วยความเลื่อมใสเป็นส่วนตัว และมุ่งหมายในสัมพันธ์ทางพุทธศาสนา

ระหว่างชาติเป็นพิเศษกว่าคราวก่อน 

 เย็นวันน้ี ท่านสังฆมนตรีกับคณะไปเยี่ยมท่านอุปทูตไทยเป็นส่วนตัวที ่

สถานเอกอคัรราชทูต ท่านอปุทตูและภรรยาต้อนรบัอย่างเป็นกนัเองและสนทนา

กันเป็นส่วนตัว ดูเหมือนวันนี้เป็นวันแรก ที่เราคนไทยเพ่ิงจะได้พบปะพูดจากัน

เป็นส่วนตัว เพราะว่า ทุกวันที่แล้วมา พม่ามานิมนต์เอาไปในที่ต่าง ๆ เสียจน

ไม่มีเวลาเหลือ
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 มีการสนทนาอย่างกันเองของท่านอุปทูตกับท่านสังฆมนตรี บางตอนสมควร

บันทึกเก็บไว้ในที่นี้ 

 ท่านสังฆมนตรี ปรารภถึงความมุ่งหมายการเดินทางมาพม่าครั้งนี้ ที่ไม่มี

ผู้ใหญ่ทางเมืองไทยเขาเห็นด้วย ซึ่งตัวอุปทูตเอง ก็เกิดความสงสัยว่าท�าไม 

ทางเมืองไทยจึงคิดส้ันในการเร่ืองการเมืองภายหน้า ที่เราไม่ควรละเลยพม่า 

ไปเสีย เพราะอาจจะเป็นภัยแก่เราได้ง่าย ในฐานะที่มีแผ่นดินติดกัน อน่ึง  

ความสัมพันธ์ในทางศาสนานั้น ย่อมเป็นส�าคัญที่สุด จะหาความสัมพันธ์ใดอ่ืน 

มาเปรียบเทียบมิได้ และจะช่วยให้ความสัมพันธ์ทางบ้านเมืองเป็นไปได้ด้วยดี 

พิธีด�าเนินการของผู้ใหญ่ในเมืองไทยคราวนี้ ท่านอุปทูตมีความเห็นเป็นเชิงว่า 

เหตุไฉนเราจึงมองเห็นลูกปืนซึ่งอยู่ในระยะไกล ส�าคัญกว่าหอกที่ก�าลังปักจ่ออก

เราอยู่ 

 เราเชื่อกันว่า การรับรองของพม่าคราวนี้ เป็นไปโดยบริสุทธิ์ในนามแห่ง

พระศาสนา และเห็นว่าพม่าเลื่อมใสท่านสังฆมนตรีจริง ๆ หวังในความสัมพันธ์

อย่างถาวรของเราแท้ ๆ  ภาพเหล่านี ้จงึพอจะเป็นทีเ่ช่ือได้ว่า พม่ามุง่ล้างความผิด

ซ่ึงมีอยู่ต่อเราในหนหลัง และเราเชื่อกันต่อไปว่า หากการเมืองระหว่างไทยกับ

พม่าจะเป็นฉันใดต่อกันไปก็ดี เราหวังว่านักศึกษาที่เราได้น�ามาฝากศึกษาไว้ใน

ประเทศน้ี น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตใินยามคบัขนัได้เป็นอนัมาก ซึง่ผูม้ี

สายตาสั้นจะไม่มองเห็นอนาคตอันมีภัยของชาติตั้งดังว่ามานี้เลย 

 ม.ล. ปีกทิพย์ มาลากุล อุปทูตไทย และภรรยา เท่าที่สังเกตเห็น รู้สึก 

เป็นนักการทูตชั้นดีคนหนึ่ง ในจํานวนนักการทูตที่เคยพบ ได้ใช้ความสุภาพของตน

เข้ากบัพม่าได้ตดิทกุคน และเป็นผูเ้ข้าใจพม่าด ีว่าเราควรจะคบค้ากบัพม่าได้อย่างไร 

และเราควรจะทําอะไรให้แก่พม่าบ้าง ดังนี้ 
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วันศุกร์ ๒๐ มิถุนายน 
 เช้าวันนี้ รู้แน่จากท่านสังฆมนตรี ว่าต้องกลับเมืองไทยพรุ่งนี้ จึงต้องใช้เวลา

รวบรวมสิ่งของที่สําคัญที่สุดเท่าที่จะรวมได้ คือ เอกสารการทําสังคายนาคร้ังท่ี ๖ 

ของพม่า เอกสารเก่ียวกับการศึกษาของประเทศน้ี และ หนังสือประวัติศาสตร ์

หลายเล่มที่ต้องจัดหาซื้อ จึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สมาคมพุทธศาสน-

สัมพันธ์ ชื่อ อู. ซันโจ เป็นคนหนุ่มอายุราว ๒๘ ปี พูดภาษาอังกฤษและภาษาบาลี

คล่องทั้งสองภาษา เขาพยายามส่งมาให้ราว ๙.๐๐ น. วันนี้ เป็นเอกสารปึกหนึ่ง  

ซึ่งที่จริงไม่ครบ แต่ก็เป็นจํานวนมากเท่าที่เขาหาได้ และจะหาไม่ได้จากที่อื่น

 วันนี้ สมาคมพรหมวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนโปรม (Prome) ใกล้กับสถานเอกอัคร-

ราชทูตไทย นิมนต์ท่านสังฆมนตรีกับคณะไปฉันเพล เขาแจ้งว่า จะมีพระมหาเถระ

องค์สําคัญของประเทศพม่าหลายรูปมาร่วมด้วย 

 ครั้งแรก เมื่อได้ยินคําว่าพรหมวิหาร ก็เข้าใจว่า เป็นสมาคมพุทธศาสนิก 

แห่งหนึ่ง แต่ความเข้าใจผิดหมด เมื่อรถวิ่งส่งถึงหน้าตึกที่ทําการของสมาคม ซ่ึงมี

บริเวณเป็นที่กว้างขวางใหญ่และสะอาด ก็ได้พบผู้ท่ีออกมาต้อนรับท่านสังฆมนตรี

เป็นฝรั่งชาติอเมริกัน, เป็นพม่าชาวคริสเตียน และเป็นหญิงอเมริกัน กับคนสําคัญ

ของกระทรวงการศาสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการสังคายนาครั้งที่ ๖ 

เกือบทั้งสิ้น นอกนั้น มีเจ้าหน้าที่กระทรวงโฆษณาการ และผู้แทนหนังสือพิมพ์อีก

หลายฉบับ 

 เจ้าภาพ นมินต์ท่านสงัฆมนตรนีัง่ในห้องรบัแขกแบบตะวนัตก มองดูภายนอก

ทีต่ัง้สมาคมภายในบรเิวณ และเครือ่งประดบัสถานที ่เหน็เป็นแบบตะวนัตกทัง้หมด 

ทาํให้ยิง่สงสยัคําว่า “สมาคมพรหมวหิาร” ยิง่ขึน้ ครูห่นึง่ฝรัง่ชาตอิเมรกินัซึง่ออกมา

ต้อนรับท่านสังฆมนตรีแต่แรกเข้ามาปราศรัย ถามได้ความว่าสมาคมนี้ คือ สมาคม

ขบวนการสร้างศีลธรรม หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า เอ็ม. อาร์. เอ. ที่เคยพบมาแล้วท่ี

ประเทศไทย แต่พม่าเอามาเรียกเป็นภาษาบาลีว่า สมาคมพรหมวิหาร ฟังดูไพเราะ
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เหมาะกว่าชื่อที่เรามีอยู่ในเมืองไทย ได้กราบเรียนท่านสังฆมนตรีให้ทราบเร่ืองของ

สมาคม เอ็ม. อาร์. เอ. แห่งนี้โดยย่อในวันนั้นแล้ว )

 ท่านสังฆมนตรี ปราศรัยแก่บรรดาเจ้าของถ่ินผู้มาต้อนรับอยู่เป็นอันมาก 

ในขณะนั้นว่า มีความช่ืนใจอย่างย่ิงที่ได้เข้ามาอยู่ในหมู่ของคนหลายชาติ 

หลายศาสนา มีทั้งพม่า ทั้งอเมริกัน ทั้งชาวพุทธ และชาวคริสต์ ผู้มีความมุ่งหวัง

ความสงบสุขและความเรียบร้อยแห่งศลีธรรมของโลกด้วยกันทัง้สิน้ โดยไม่จ�ากัด

ว่าผู้ใดเป็นศาสนิกเหล่าใด การไม่ถือเหล่า ไม่ถือวรรณะ ไม่ถือศาสนา มีสามัคคี

มาร่วมกันได้เช่นนี้ เป็นค�าสั่งสอนของผู้รู้ ทั้งหลาย

 ทุกคนมีความยินดี เห็นจะเป็นเพราะไม่คิดว่า ท่านสังฆมนตรีปราศรัย 

ต่อเจ้าของบ้านด้วยวาทะอันไม่ได้มุ่งถึงวรรณะและศาสนาใด 

 ขณะน้ัน นายอ.ู จนัทนู ผูเ้ป็นหัวหน้าสมาคมพทุธสมัพนัธ์แห่งพม่า มากระซบิ

บอกว่า ท่านสังฆมนตรีพูดให้คนต่างชาติ ต่างศาสนามีความชื่นใจได้ทั่วถึงกันดังนี ้

เป็นสิ่งที่น่าแปลกนัก 

 เท่าที่สืบได้ในระหว่างนั้น สมาคมพรหมวิหาร หรือ เอ็ม. อาร์. เอ. ของพม่า 

เป็นสาขาหนึง่ของสาํนกังานใหญ่ท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสวสิเซอร์แลนด์ โดยชาวครสิเตียน

กลุ่มหนึ่ง เมื่อราว ๒ ปีมาแล้ว มีเจ้าหน้าที่และสมาชิกของสมาคมนอกประเทศ 

เดินทางผ่านมาเสมอ สมาคมได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปดูงาน และร่วมประชุมกับ

สมาชิกในต่างประเทศทุกคราวที่มีการประชุม ขณะนี้ กําลังส่งผู้แทนไปประชุมใน

สหรฐัอเมรกิา ณ เกาะแมคคินแนค็ ใน มลรฐัมชิกินั และจะเลยไปประชมุทีเ่มอืงโคซ์ 

อันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วย 

 ฝรัง่อเมรกัิน ทีก่ล่าวถงึข้างต้น ชือ่ ฟิลลปิส์ ฟอสเตอร์ กรนี เป็นแพทยศาสตร

มหาบัณฑติ และสมาชกิของสมาคมราชวทิยาลยัแห่งองักฤษ และเป็นแพทย์ประจํา

ของคณะ เอม. อาร์. เอ. ประจาํประเทศพม่า เป็นสมาชกิพเิศษของสมาคมพรหมวหิาร 

ได้เล่าให้ท่านสังฆมนตรีฟังว่าเคยอยู่ในหันเค้า ประเทศจีน เคยพาคนไข้มาเลเรีย 
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ไปรกัษาทีส่หรฐัอเมรกิา และเคยเหน็ความเมตตากรณุาของพระภกิษพุม่าในอเมรกิา 

ท่ีเคยแสดงต่อศพไม่มีญาติในประเทศนั้น ครั้งหนึ่ง ในโรงพยาบาลที่คาลิฟอร์เนีย 

ขณะที่เขาพยาบาลคนไข้คนหนึ่งอยู่ หมดความสามารถ คนไข้ตายลง พระพม่า 

รูปหนึ่ง ซึ่งจําพรรษาอยู่ในจังหวัดนั้น ทราบเรื่องเข้า ก็มาช่วยจัดแจงทําพิธีศพ  

เขาว่า เกิดความเสื่อมใสในจริยาวัตรของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามาต้ังแต ่

เวลานั้น 

 เมือ่มาทราบข่าวว่า ท่านสงัฆมนตรแีห่งประเทศไทยกบัคณะเดนิทางมา กใ็คร่

จะได้พบ พอดีสมาคมพรหมวิหารมีความต้องการอังคาสพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธ-

ศาสนา จึงถือโอกาสการเดินทางมาของท่านสังฆมนตรีคราวนี้ นิมนต์มาเป็นพิเศษ

ตามความตัง้ใจน้ัน เพราะฉะนัน้ การทีม่พีระภกิษสุงฆ์เข้ามาในสถานทีเ่ช่นนี ้นบัเป็น

ครั้งแรกของสมาคมพรหมวิหารในประเทศพม่า ไม่เคยปรากฏว่ามีพระภิกษุสงฆ์ 

ในพระพุทธศาสนา เหยียบย่างเข้าไปสู่สถานที่แห่งใดของสมาคมเช่นนี้ในโลกมา 

แต่ก่อนเลย 

 เมือ่เสรจ็อาหารเพล ท่านหวัหน้าสมาคมพรหมวิหารซ่ึงเป็นชาวพม่า ผู้ต้อนรับ

แสดงความยินดี ที่ได้โอกาสถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ไทยและพม่าร่วมกัน

เป็นคร้ังแรก กล่าวขอความร่วมมือในการเผยแผ่ธรรมตามหลักพรหมวิหารของ

สมาคมด้วย 

 จากนี้ มีพระเถระผู้ใหญ่ของพม่าอีก ๒ รูป พูดต้อนรับ ท่านเจ้าคุณ

สังฆมนตรี มีข้อความน่าเอาใจใส่อยู่มากตอนหนึ่ง คือ ทุกท่านได้พูดถึงความ

สัมพันธ์ขั้นแรก ระหว่างไทยกับพม่าว่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เพราะการเดินทางมา

ของท่านสังฆมนตรีคราวนี้ ท่านสังฆมนตรีกล่าวตอบแสดงความชื่นชม ที่ได้เห็น

พุทธศาสนิกทุกหมู่เหล่าต่างมาประชุมกันได้โดยมิได้รังเกียจแก่กัน และแสดง

เมตตาธรรมที่ศาสนิกทุกเหล่าควรมีต่อกัน เพื่อความจ�าเริญของหมู่คน 
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 ออกจากสมาคม เอม็. อาร์. เอ. นาย อ.ู จนัทน นายกสมาคมพทุธศาสนสมัพนัธ์

แห่งประเทศพม่า นิมนต์ท่านสังฆมนตรีไปบ้านเป็นครั้งสุดท้าย คราวนี้ เขาแสดง

ความดีใจเป็นส่วนตัว ได้แจ้งความจริงอันหนึ่งว่า 

 เมื่อเขาได้ไปประชุมพุทธศาสนาระหว่างชาติที่เมืองฮิโรชากิ ในประเทศ

ญีปุ่น่ เม่ือราวต้นเดอืนพฤษภาคมทีแ่ล้ว เขาได้ขอความร่วมมอืจากพทุธศาสนกิชน

ที่นั่นให้ช่วยเหลือในการท�าสังคายนาครั้งที่ ๖ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอันดีจาก

ญีปุ่น่ ผ่านมาประเทศไทยคราวทีแ่ล้ว ราวต้นเดอืนมถุินายน ก็ได้ไปเฝ้าพระเถระ

ผูใ้หญ่ทุกรปู ในจ�านวนนีเ้ขาแจ้งว่า ได้ไปเฝ้าสมเดจ็พระสังฆราชท่ีวดับวรฯ และ

สมเด็จสังฆนายกที่วัดเบญจมบพิตร ท่านทั้งสองแสดงความไม่เข้าใจว่า พม่า

จะท�าสังคายนาครั้งที่ ๖ ไปได้ในรูปใด และไม่แสดงอาการยินดีไปร่วมมือด้วย  

จึงรู้สึกเสียใจเป็นอันมาก เพราะนึกไม่ถึงว่าจะได้พบเหตุการณ์เช่นนั้น 

 เมื่อเขาผ่านไปเขมร ก็มิได้พบเหตุการณ์ที่น่าเศร้าดังกล่าวมา พระมหาเถระ

ทุกรูปในเมืองเขมรต่างได้รับรองให้ความร่วมมืออย่างดี จนกระทั่ง กลับมาถึงพม่า 

 ท่านสังฆมนตรีได้บอกให้เขาทราบว่า เหตุการณ์ท่ีประสบมาในเมืองไทย 

เช่นนัน้ เหน็จะไม่หมายความว่าสมเดจ็พระสงัฆราชและสมเดจ็สงัฆนายกไม่ยินดด้ีวย 

แต่เห็นจะเป็นเพราะท่านยังไม่เข้าใจความมุ่งหมายดี หากได้มีโอกาสแจ้งให้ท่าน 

ทราบอย่างถี่ถ้วนแล้ว เชื่อว่า ท่านทั้งสองจะเข้าใจดีและยินดีร่วมมือ 

 สดุท้ายการสนทนากบัท่านผู้น้ี เขาแจ้งว่าในพรรษานี ้ทางกระทรวงการศาสนา

ได้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนคนสําคัญที่เป็นคฤหัสถ์ ต่างประเทศสอง หรือสามคน 

ออกไปพม่า เพื่อศึกษาและดูงานเริ่มสังคายนา พอออกพรรษา ก็จะขอนิมนต ์

พระเถระผูใ้หญ่ของไทย เดนิทางไปด้วยความประสงค์เช่นเดยีวกันเสยีครัง้หนึง่ก่อน 

แล้วจึงจะขอความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในภายหลัง เขาขอความเห็นและคําแนะนํา

จากท่านสังฆมนตรีในกิจการสังคายนาที่จะกระทํา และขอถือท่านสังฆมนตรี 

เป็นหลักยึดสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับพม่าครั้งนี้ด้วย
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 ราว ๑๕.๐๐ น. เจ้าภาพจดัพาหนะถวายท่านเจ้าคณุสงัฆมนตร ีพร้อมทัง้คณะ

เดินทางชมประเทศพม่าทางลํานํ้า จากแม่น้ําหน้าเมืองย่างกุ้งข้ึนไปทางเหนือถึง 

สิเรียม อันเป็นเมืองกลั่นนํ้ามัน 

 ท่าเมืองย่างกุ้ง เป็นท่าเรือใหญ่ แต่ไม่เท่าท่าเรือคลองเตย มีเรือสินค้า 

ขนาดใหญ่จากต่างประเทศเข้าจอดได้ถึงที่ เพราะอาศัยทางเข้าสู่ปากอ่าว มะดะบัน

เป็นทางนํ้าลึก มิได้เป็นทางสันดอนเหมือนอ่าวสยาม เรือจึงเข้าปากอ่าวได้ทุกขนาด

และทุกเวลา เมื่อสงครามคราวที่แล้ว ท่าเรือเมืองย่างกุ้ง ถูกสัมพันธมิตรทิ้งระเบิด

เสียหายมาก เห็นยังกําลังซ่อมแซมกันอยู่ใกล้จะเสร็จ และกําลังขยายความยาวของ

เขื่อนท่าและโรงสินค้าประจําท่าเรือออกไปอีกมาก 

 แม่นํา้หน้าเมืองย่างกุง้นัน้ ชือ่ว่า แม่น้ําย่างกุง้ เป็นสายหนึง่ของ แม่น้ําอริาวดี 

มีขนาดกว้างราวสองเท่าครึ่งของแม่นํ้าเจ้าพระยา แต่รู้สึกเห็นขุ่น เป็นตมอยู่เสมอ  

สู้แม่นํ้าเจ้าพระยา (เวลานั้น) ไม่ได้ ที่ท่าเรือและตามลําแม่นํ้า มีเรือยนต์วิ่งรับส่ง 

คนโดยสารตั้งแต่ย่างกุ้งลงไปใต้ และมีเรือยนต์ โดยสารของบริษัท โธมาส คุก 

(Thomas Cook) จากเมืองย่างกุ้งไปจนออกอ่าว แล้วเรื่อยลงไปถึงปีนังและอินเดีย 

ส่วนทางเหนือเรือวิ่งผ่านพุกามขึ้นไปจนถึงมัณฑเล นอกนั้นเรือในลําน้ําใช้เรือจ้าง 

เล็ก ๆ รับส่งคนข้ามฟาก เป็นเรือหัวท้ายแหลม ผู้แจวยืนกลางลํา ถือแจวสองแจว

ทั้งซ้ายขวา คนแจวโดยมากเป็นแขก เขาเล่าว่า เป็นแบบเดียวกับเรือจ้างในอินเดีย 

ซึ่งเราเอง (ขณะนั้น) ยังไม่เคยเห็น 

 การที่แม่น้ําหน้าเมืองย่างกุ้งเป็นแม่น้ําขุ่นตมอยู่ เห็นจะเป็นเพราะบริเวณ 

ตรงนี้เป็นที่ลาดตํ่า บ้านเมืองเป็นพื้นดินราบ และเป็นท่ีออกอ่าว ย่อมมีกระแสนํ้า

พัดโคลนตมมารบกวนอยู่เสมอ เมื่อมองดูฝั่งตรงข้ามคิดจะเทียบ ให้เป็นธนบุรีกับ

กรงุเทพฯ กย็งัเทยีบกนัไม่ได้ เพราะฝ่ังธนบรุขีองพม่าเป็นทีว่่างโดยมาก มบ้ีานเรือน

เป็นแห่ง ๆ เหมือนกับจังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานีของเรา (เวลานั้น) 
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 เรือที่เขาจัดมาให้นั่งดูลํานํ้า เป็นเรือยนต์ขนาดกลาง เป็นเรือลากซุง หรือเรือ

ประภาคาร สามารถแล่นออกทะเลได้ ขณะเรือแล่นไปทางเหนือ เห็นแม่นํ้าย่างกุ้ง

แยกออกเป็นหลายแคว ทางหนึง่แยกออกไปซ้าย ว่าไปทางหงษาวด ีทางหนึง่ไปทาง

อ่าวมะตะบันออกมหาสมุทรอินเดีย อีกทางหนึ่งไปเมืองพะโค บนฝั่งซ้ายมือเห็น 

ป้อมปืนตัง้อยูเ่ป็นระยะ ทางขวามอืเป็นเมอืงกลัน่นํา้มนั คอืเมอืงสเิรยีม เหน็ถงันํา้มนั

ใหญ่ตัง้อยูห่ลายถงั กล่าวว่าเป็นท่ีรบันํา้มนัซึง่ไหลมาจากทางเหนอื บรษิทันํา้มนัของ

อังกฤษแต่เดิมมากลั่นนํ้ามันทางเหนือนํ้า ต่อท่อยาวให้มาลงที่เมืองสิเรียม 

 ระหว่างทางไปสิเรียมและทางกลับ พวกหนังสือพิมพ์และข้าราชการ 

กองแถลงข่าวของกรมโฆษณาการ ทําตัวเป็นผู้นําทางอย่างดีตลอด 

 ตอนหนึ่งท่านเจ้าคุณสังฆมนตรีชวนสนทนา ถามเขาว่า ตั้งแต่บ้านเมือง

ได้เอกราชปกครองกันเองมาแล้ว ทุกอย่างเรียบร้อยดีอยู่หรือ หรือมีขลุกขลัก 

ขัดขวางอย่างไรบ้าง 

 ผู้แทนหนังสือพิมพ์ตอบว่า ทุกอย่างปกครองกันมาได้เรียบร้อยแต่เป็นที่

น่าเสียใจอย่างเดียวคือเรื่องกบฏกะเหรี่ยง และคอมมิวนิสต์ ทางภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืของประเทศยงัท�าให้เดอืดร้อน ต้องปราบปราม เสยีเลอืดเน้ืออยู่เสมอ  

ถ้าหากไม่มีเรื่องกบฏนี้เรื่องเดียวแล้ว พม่าจะมีความสงบสุขมาก เพราะอุดม

สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และแร่ธาตุทุกอย่าง 

 เมื่อตอบเช่นนี้แล้ว เขาถามท่านสังฆมนตรีว่าเขาควรจะปฏิบัติต่อไป

อย่างไรเหตุการณ์จึงจะเรียบร้อยได้ ท่านสังฆมนตรีแนะน�าว่า ด้วยเหตุที่พม่า 

เป็นเมืองพระ คนทั้งหลายนับถือพระพุทธศาสนา และมีความเคารพย�าเกรง 

พระเถระผู้ใหญ่อยู่เป็นอันมาก จึงควรที่รัฐบาลจะนิมนต์พระมหาเถระผู้ใหญ่ 

มาเทศนาส่ังสอนแล้วส่งโอวาทไปให้คนร้ายเหล่านั้นให้เข้าใจถูก ให้เห็นแก่ 

ความสุขและความก้าวหน้าของบ้านเมอืงเป็นใหญ่ แต่การจะเลอืกเอาพระรปูใด

เป็นผู้ส่ังสอน จะต้องเฟ้นหาพระมหาเถระ ทีม่ไิด้เกีย่วข้องกบัการเมอืง มไิด้อยูใ่น

ฝักฝ่ายของใคร 
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 ท่านสังฆมนตรยีาในทีสุ่ดว่า การจะปราบปรามคนร้าย เพ่ือความสงบทัง้น้ี 

ตราบเท่าทีย่งัขนืใช้อาวธุโดยมไิด้เอาธรรมะ คอื เมตตาธรรมเข้าช่วยก็จะไม่มทีาง

ส�าเร็จได้เลย 

 เมื่อท่านสังฆมนตรีได้แสดงความห่วงไยไปถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ ผู้จะพาชาติ

ไปสู่ความพินาศ เพราะหลงวิทยาศาสตร์ด้วยการให้หลังแก่พระธรรม และมักจะ 

พากันทําลายขนบธรรมเนียมที่ดีของชาติเสีย ผู้แทนหนังสือพิมพ์พม่า รับความจริง

ในข้อน้ี และกล่าวว่ารัฐบาลพม่าได้ห่วงใยอยู่ แต่ก็ได้พยายามขอให้พระภิกษุสงฆ์

ช่วยเหลือเผยแผ่ธรรมเข้าไปในโรงเรียน และตามกลุ่มยุวชนทั้งหมด จึงหวังว่ายุวชน

เหล่านั้นจะไม่พาตัว พาชาติ ไปสู่ความล่มจม 

 สดุท้ายเมือ่เรอืใกล้จะถงึฝ่ังตอนกลบั ก่อนเราจะแยกทางกนั พวกหนงัสือพิมพ์

ได้ขอโอวาทครั้งสุดท้ายจากเจ้าคุณสังฆมนตรี เพื่อเอาไปตีพิมพ์เผยแผ่แก่ชาวพม่า

ทั้งหลาย ท่านเจ้าคุณสังฆมนตรีได้ยกพุทธภาษิตบทหนึ่ง คือ อสาธุํ สาธุนา ชิเน 

อธบิายให้ทกุคนเหน็ว่า เราทัง้หลายไม่ควรมุง่ร้ายประหตัประหารกนั ควรหนัหน้า

เข้าหากัน ขอให้ฝ่ายหนึ่งจงเอาชนะความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความด ี

ของตน อย่าน�าความไม่ดีมาต่อต้านกับความไม่ด ี

 เรากลับถึงฝั่งเวลา ๑๖.๔๕ น. พอดีฝนตก ต้องรออยู่ที่โรงภาษีจนฝนหาย  

เจ้าคุณสังฆมนตรีกับคณะเลยไปเยี่ยมท่านอูส่วยไต้ อดีตประธานาธิบดีพม่า ขณะนี้

เป็นประธานสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นผูเ้คยเล่ือมใสชอบพอกบัท่านสงัฆมนตรมีาแต่ก่อน 

การไปเยีย่มอดตีประธานาธบิด ีเยน็วนันี ้ม.ล. ปีกทพิย์ มาลากลุ อปุทตูไทย เป็นผูน้าํ 

 ท่านอูส่วยไต้ เป็นชาวเมืองยองห้วย ในแคว้นฉาน อายุราว ๖๐ ปี มหาเทวี

ยังสาว มีลูกเรียงกันเป็นตับถึง ๗ คน คนโตเป็นสาวเพิ่งกลับจากประเทศอังกฤษ  

คนเล็ก ๆ เป็นผู้ชายทั้งนั้น กําลังเรียนอยู่ที่อินเดียและประเทศต่าง ๆ ระหว่างนั้น

พ่อเรียกกลับบ้าน เพราะโรงเรียนปิดเทอม จึงดูพร้อมเพรียงกันเป็นครอบครัวใหญ่ 

 ท่านอดีตประธานาธิบดีเรียนแต่ท่านสังฆมนตรีว่า วันนี้มีความดีใจมาก ๒ 

อย่างคือ ดีใจว่าลูกมาอยู่พร้อมหน้าอย่างหนึ่ง และดีใจว่าท่านสังฆมนตรีได้กรุณา 
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มาเยีย่มคนทกุคนในครอบครวัอกีอย่างหนึง่ การสนทนาเป็นไปอย่างฐานคนคุน้เคย 

ท่านเจ้าคณุสงัฆมนตรบีอกฝากพระภกิษสุามเณรทีน่าํมาศกึษา ท่านอดตีประธานาธบิดี 

รับรองเป็นอุปัฏฐากตลอดเวลาที่ภิกษุสามเณร ของเรากําลังศึกษาอยู่ 

 ท่านสังฆมนตรีได้มอบทัพพิมุก ๑ ด้าม ให้ท่านอดีตประธานาธิบดี ไว้เป็นที่

ระลึก พร้อมกับรูปมหาเวสสันดรชาดก และแจกจ่ายรูปพระแก้วมรกตจําลอง  

ให้แก่มหาเทวีและลูก ๆ ของท่านอดีตประธานาธิบดีทุกคน 

 กลับจากบ้านอดีตประธานาธิบดี พอถึงที่พัก พบพวกคนไทยในย่างกุ ้ง  

ทัง้ข้าราชการและพ่อค้า มานมสัการท่านเจ้าคณุสงัฆมนตรกีนัเตม็ทีพ่กั ทกุคนแสดง

ความดีใจ ออกปากปวารณาถวายของสิ่งต่าง ๆ ท่ีท่านเจ้าคุณสังฆมนตรีมีความ

ประสงค์ เป็นการแสดงออกซึง่ความเลือ่มใสอย่างยิง่ ทีไ่ด้มโีอกาสพบพระไทยในถิน่

ประเทศไกลยามจากบ้านเกิดเมืองนอนมา 

วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน 

 วนันี ้เป็นวนัสดุท้ายแห่งการพกัอยูใ่นประเทศพม่า ตอนเช้า ท่านอวิูน รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการศาสนา นิมนต์ฉันอาหารเช้าที่บ้าน 

 บ้านของท่านอวูนิ ตัง้อยูท่ีถ่นนอะไรจาํไม่ได้ แต่บรเิวณทีร่ถผ่านเข้าไป สงัเกต

เห็นว่า พม่าได้จัดสร้างบ้านรัฐมนตรีให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งบ้าน 

นายกรัฐมนตรีด้วย อูวินผู้นี้เคยดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตพม่า ประจําอินเดียมา 

๓ ปี ได้เล่าให้ฟังว่า เคยชอบพอกับนายถนัด คอมันดร์ อุปทูตไทยประจําอินเดีย 

ในครัง้นัน้ เม่ือกลบัมาแล้วรับตาํแหน่งรฐัมนตรกีระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 

และกระทรวงการศาสนา ขณะนี้ ต้องทําหน้าที่หนักเกี่ยวกับศาสนา และการสอน

ตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการศาสนาแค่

ตําแหน่งเดียว 

 อูวิน เล่าถึงกิจการกระทรวงการศาสนาให้ท่านสังฆมนตรีฟังตอนหนึ่งว่า 

กระทรวงได้บรรจุหลักสูตรธรรมะลงในมหาวิทยาลัย และแต่งเรื่องพุทธประวัติใหม่
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ให้นักเรียนมหาวิทยาลัยได้ศึกษา หนังสือเหล่านี้ ส่วนมากเป็นนิพนธ์ของพระเถระ

ผู้ใหญ่ที่นิพนธ์ไว้แต่ก่อนทั้งสิ้น 

 อนึ่งเพื่อช่วยส่งเสริมศีลธรรม กระทรวงการศาสนาได้จัดให้มีการอบรม 

คนต้องโทษในเรือนจ�า มีก�าหนดให้นักโทษสอบไล่ธรรมะปีละครั้ง ทั้งภาคปฏิบัติ

และการศึกษา ผู้ใดสอบไล่ธรรมะได้คะแนนดี จะได้ลดโทษลงมาเป็นล�าดับ  

ภายหลังสนทนา ท่านรัฐมนตรีได้จัดแบบเรียนธรรมะในมหาวิทยาลัย และหลักสูตร

ต่าง ๆ ที่จําเป็น มอบถวายท่านเจ้าคุณสังฆมนตรี และฝากมาให้เป็นสมบัติของ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย 

 ออกจากบ้านรัฐมนตรีว่าการศาสนาแล้ว เลยไปวัดอัมพวนาราม อันเป็นวัด

กําหนดให้เป็นที่พักศึกษาของสามเณรไสวอีกครั้งหนึ่ง ท่านสังฆมนตรีใช้เวลาว่าง

ปราศรัยรํ่าลาพระมหาเถระทุกท่าน และเที่ยวชมบริเวณวัดจนทั่ว 

 มีเรื่องควรบันทึก เกี่ยวกับวัดของพม่าไว้ในที่น้ีด้วย คือ ภายในบริเวณของ

อาวาสแห่งหนึ่ง ๆ นั้น มิได้ปกครองกันโดยสามัคคีในขอบเขตอันเดียวกัน ดูเหมือน

จะแบ่งออกเป็นคณะ ปกครองกนัเป็นอสิระแต่ละคณะของตน การขบฉัน การศกึษา 

และผลประโยชน์ก็แยกออกจากกัน ตัวอย่างอันนี้ เห็นได้จากการที่เข้าไปเที่ยวใน

คณะแห่งหน่ึง พระภิกษสุามเณรในคณะนัน้ พดูภาษาองักฤษหมดทัง้คณะ บางคณะ

พูดภาษาบาลีทั้งหมด ลองถามหัวหน้าคณะหนึ่งว่า ใครเป็นหัวหน้าอีกคณะหนึ่ง  

ก็ไม่มีความรู้จะตอบได้ ต่างคน ต่างอยู่ ต่างศึกษา แต่หากอยู่ในขอบเขตอาวาส

เดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นได้ทันทีว่า ที่เรียกว่า พระมหาเถระ ในอาวาสใดอาวาส 

หน่ึงนั้น เป็นมหาเถระของประชาชนข้างนอก หาใช่มหาเถระผู้มีสิทธิปกครอง 

พระภิกษุในคณะอื่น ๆ ด้วยไม่ 

 ภายในบริเวณวัด หรือที่เรียกว่าอุปจาร วัดแห่งหนึ่งมีเนื้อที่ไม่น้อย กว่า ๕๐ 

ถงึ ๘๐ ไร่ อปุจารทัว่ไป ไม่เป็นสถานท่ี ๆ  เป็นระเบียบ ดเูหมอืน ต่างคณะต่างก่อสร้าง

กนัตามความพอใจ ถนนหนทางในอปุจารยงัเป็นหลมุ เป็นบ่อเป็นโคลนตม บางแห่ง
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เป็นตรอกเป็นซอก ไม่น่าดู ภายในอุปจารเหล่านี้ แม้สกปรกเลอะเทอะเพียงใด ก็มี

ธรรมเนียมห้ามมิให้ผู้ใดสวมรอง เท้า แม้แต่ถุงเป็นอันขาด 

 บรเิวณเบือ้งหน้าวดัอมัพวนาราม เป็นทีต่ัง้ของสมาคมพุทธศาสนาระหว่างชาติ 

พระภิกษุผูท้รงคณุความรูห้มูห่นึง่ ตัง้ขึน้เมือ่ ๓ ปีมาแล้ว ร่วมมอืกบัสังฆสมาคมแห่ง

พม่า สมาคมพุทธศาสนาระหว่างชาติ กําลังดําเนินงานเพื่อพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด

อันหนึ่ง คือ จัดตั้งพุทธวิทยาลัย (Buddhist College) ภิกษุสามเณรได้เล่าเรียนเพื่อ

เผยแผ่พุทธศาสนา พุทธวิทยาลัยนั้น มีหลักสูตรเรียน ๖ ปี ให้ปริญญาเป็นบัณฑิต 

และมหาบัณฑิต ตามลําดับ ผู้ใดสอบไล่ได้ในลําดับสูงสุด ทางวิทยาลัยจัดส่งออก

เผยแผ่พุทธศาสนานอกประเทศ 

 เม่ือออกจากสมาคมแห่งนี ้พอดถีงึเวลาเพล ท่านสังฆมนตรแีละคณะรบันมินต์

ฉันภัตตาหารที่สถานเอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยมหาเถระพม่าอีก ๓ รูป ซึ่งเป็น

เจ้าอาวาสที่ภิกษุสามเณรของเราจะเข้าไปอาศัยศึกษาอยู่ ท่านสังฆมนตรีฉันอาหาร

ได้มากเพลนี้ เพราะตลอดเวลา ๗ วัน วันนี้เป็นวันแรก ที่ได้ฉันอาหารไทย อุปทูต 

คุณหญิง ภรรยา และเพื่อนคนไทยทุกคนที่นี่ พร้อมใจกันอังคาสพระภิกษุสงฆ ์

ด้วยความเลื่อมใสที่สุด เสร็จภัตตกิจท่านสังฆมนตรีอนุโมทนา และทํานํ้าพุทธมนต์ 

ประพรมให้ทัว่ทกุแห่งภายในสถานเอกอคัรราชทตู นบัเป็นสริมิงคลครัง้แรกทีส่ถาน

เอกอัครราชทูตไทยในพม่าได้รับ 

 ออกจากสถานเอกอัครราชทูตกลับที่พัก จัดของลงหีบห่อ พอดีเสร็จ ถึงเวลา

เครื่องบินออก เจ้าภาพและสถานเอกอัครราชทูตไทย ร่วมมือกันจัดส่งถึงสนามบิน

มองคลาดอน เพื่อน ๆ  และผู้นับถือตามมาส่งทุกคน เครื่องบินออกเวลา ๑๖.๓๐ น. 

อากาศดีตลอด ถึงสนามบินดอนเมืองเวลา ๑๙.๑๕ น. โดยสวัสดิภาพ 

 การท่ีท่านสังฆมนตรเีดนิทางไปพม่าคราวนี ้ไม่เป็นท่ีพอใจของชนกลุ่มน้อย

ของบ้านเมืองและของพระมหาเถระบางรูปเพียงไรน้ัน ย่อมเป็นท่ีรู้กันอยู่ในหมู่

พทุธศาสนกิชนทัว่ไป แต่ท่านสงัฆมนตรีมิได้ค�านงึถงึอปุสรรคทัง้หลาย ได้มุง่หน้า
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ปฏบิติักจิท่ีเห็นว่าถกูว่าควร เพือ่กาลเบือ้งหน้าแห่งประเทศชาต ิและพระศาสนา 

ไปโดยเรียบร้อยแล้ว 

 ระหว่างที่พักอยู่ในประเทศพม่าเพียง ๗ วัน คณะของท่านสังฆมนตรี มีผู้

ต้อนรับขับสู้อย่างดีทุกวันและทุกแห่ง คาดว่าเป็นการต้อนรับโดยความบริสุทธิ์และ

เป็นธรรม คณะหนังสือพิมพ์ทําข่าวออกทุกวัน กรมการโฆษณา ออกข่าวเป็นภาษา

อังกฤษและภาษาพม่าทุกคืน 

 เอกสารต่าง ๆ ที่กองการโฆษณาท�าไว้ และที่นักหนังสือพิมพ์ลงข่าว 

เกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศพม่าของท่านสังฆมนตรี มีอย่างไร ตลอดถึง

เอกสารประกอบเกี่ยวกับบันทึกนี้มีอย่างไร ผู้ท�าบันทึกน้ีได้เขียนข่าวเท่าที่ควร 

เมือ่เดนิทางกลับมาแล้ว ลงพมิพ์ไปแล้วอย่างไร ขอบนัทกึเสนอถวายเป็นส่วนตวั

อีกครั้งหนึ่ง.
1
 

1
 ไม่ได้พิมพ์ไว้ในสมุดนี้



ภาคผนวก





 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

…………………………………………..

 เพ่ือให้การจัดงาน ๑๑๘ ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  

(อาจ อาสภมหาเถระ) ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัย 

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ตาํบลลาํไทร อาํเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย  

ของมหาวิทยาลัย

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๑๑๘ ปี 

ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ประกอบด้วย:

พระธรรมปัญญาบดี   ที่ปรึกษา

พระพรหมโมลี    ที่ปรึกษา

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.   ที่ปรึกษา

พระมหาโพธิวงศาจารย์   ที่ปรึกษา

ศ.พิเศษ จํานงค์ ทองประเสริฐ  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอ�านวยการ

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.  ประธานกรรมการ

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.   รองประธานกรรมการ

พระเทพเวที,รศ.ดร.   รองประธานกรรมการ 

พระธรรมวชิรมุนี, วิ.,รศ.ดร.  รองประธานกรรมการ
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พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.   รองประธานกรรมการ

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.  รองประธานกรรมการ

พระโสภณวชิราภรณ์,ดร.   รองประธานกรรมการ

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.  รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม   รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย  รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่  รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น   รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา  รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี  รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่   รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์   รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา   รองประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม รองประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์  รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร.   พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.

พระศรีธวัชเมธี     พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร.

พระศรีสิทธิมุนี,ผศ.    พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร.

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.   พระศรีธรรมภาณี,ดร.

พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร.   พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร.   พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.  พระมหาชํานาญ มหาชาโน,ดร.

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร.  พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร.



61

พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร.    พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล

พระครูสิริสารบัณฑิต    พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.

พระครูพิศาลสรวุฒิ    พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร.

พระมหาประยูร โชติวโร,ดร.  พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร.

รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม   รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่    รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกรู   รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย    ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช    ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา

รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร    ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ

พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.   กรรมการและเลขานุการ

พระมหาทองคํา ติเปโม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาประยูร ธีรวโร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระทุกรูป/ คน  ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ พิธีกรรม และงานจราจร

พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.  ประธานกรรมการ

พระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร.  รองประธานกรรมการ

พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร.  รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม   รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร   รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา   รองประธานกรรมการ
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ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ   รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระมหาวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร   พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ.

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช   รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา

ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต   ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด

ดร.ทักษิณ ประชามอญ   ดร.เอนก ใยอินทร์

ดร.สมชาย บุญสุ่น   นายเกษม ประกอบดี

บุคลากรกองอาคารสถานที่ฯ ทุกรูป/คน บุคลากรกองกิจการวิทยาเขตทุกรูป/

คน บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ทุกรูป/คน บุคลากรคณะพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน 

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการและเลขานุการ

พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาพุทธศักดิ์ านิสฺสโร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายแสงสุรีย์ ทองมาก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.   ประธานกรรมการ

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.    รองประธานกรรมการ

พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร.    รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร   รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์  รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ   พระมหาสรุศกัดิ ์ปจจฺนตฺเสนโน,ผศ.ดร.

พระมหาประยูร โชติวโร,ดร.  พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล  พระมหาบุญสุข สุทธิญาโณ
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รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่   รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก

ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข   ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา 

บุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระทุกรูป/คน

บุคลากรสํานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ทุกรูป/คน 

บุคลากรกองสื่อสารองค์กรทุกรูป/คน

พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโญ   กรรมการและเลขานุการ

พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมหมาย สุภาษิต   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.วรพันธ์ แย้มหงส์ประภา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม

พระโสภณวชิราภรณ์,ดร.   ประธานกรรมการ

พระศรีสิทธิมุนี,ผศ.   รองประธานกรรมการ

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รองประธานกรรมการ

พระมหาชํานาญ มหาชาโน,ดร.  รองประธานกรรมการ

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.  รองประธานกรรมการ

พระแสงเฮือง นรินฺโท,ดร.   รองประธานกรรมการ

พระครูสิริปริยัตยาภรณ์   รองประธานกรรมการ

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ.  รองประธานกรรมการ

นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร  รองประธานกรรมการ

พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน ผศ.ดร.  รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.สรายุทธ อุดม   รองประธานกรรมการ

ดร.อุดร เขียวอ่อน   รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระมหาประยูร โชติวโร   พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย

พระครูชิโนวาทธํารง   พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ
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พระมหาภราดร ภูริสฺสโร   พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท,ดร.

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ,ดร.  พระธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช,ดร.

พระมหาทองเก็บ ญาณพโล,ดร.  พระครูศรีธรรมวราภรณ์

พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน,ดร.  พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ   Dr.Ven.Metteyya Beliatte

Dr.Ven.Ariya Rathana Wilgamuwe นิสิตชาวต่างประเทศ

นายสาคร ธระที    นายสรวรรษ ปรักกโมดม

นายศิโรดม วชิรวรารณ์   นายลิขิต บุญละคร

บุคลากรกองกิจการนิสิตทุกรูป/คน  บุคลากรสํานักหอสมุดฯ ทุกรูป/คน 

บคุลากรสาํนกังานตรวจสอบฯ ทกุรปู/คน บุคลากรคณะมนษุยศาสตร์ฯทกุรปู/คน 

พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ   กรรมการและเลขานุการ

พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาอนุชา กาญจโน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาวิเชียร สุธีโร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร.   ประธานกรรมการ

พระสิริชัยโสภณ    รองประธานกรรมการ

พระศรีธรรมภาณี,ดร.   รองประธานกรรมการ

พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ   รองประธานกรรมการ

พระมหาทองคํา ติเปโม   รองประธานกรรมการ

พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย  รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยากูร   รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโจน์,ผศ.ดร. รองประธานกรรมการ

ดร.เม่ชีทศพร วชิระบําเพ็ญ  รองประธานกรรมการ

ดร.เม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล  รองประธานกรรมการ
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ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี   รองประธานกรรมการ

ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง   รองประธานกรรมการ

อาจารย์นงลักษณ์ อิสโร   รองประธานกรรมการ

คุณสุวิทย์ คุณรัตนา ผลาศักดิ์  รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน,ผศ.ดร.  พระครูสมุห์อุทัย พลเทโว,ดร.

พระครูศรีนิคมพิทักษ์   พระมหาไพโรจน์ กนฺโก

พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก   พระจวน สิริวฑฺฒโน

พระสมุห์ธนพล กิตฺติธโร   พระนิคม ขมจิตฺโต

พระสมุห์โกมิน จนฺทาโภ   พระอภินันท์ อภินนฺโท

พระครูวินัยธรณรงค์ ติจาโร  พระใบฏีกาอภิชาติ อภิชาโต

พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑโฒ   ดร.กนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ์

ดร.ขวัญษา เอกจิตต์   ดร.นวลวรรณ พูลวสุพลฉัตร

ดร.สิริพิชญ์ เตชะไกรศรี   นางจันทนา แก้วไทยจีน

นางเตือนจิต หักกะยานนท์  นางเฉลิม ยิ้มจันทร์

นางสาวสุพิชญ์ พานิชกุล   นางมยุรี ศรีสําอาง

นางสาวณัฏชุดา กรแก่นท้าว  นางสาวอนงค์รัก สีดํา

นางสาวจันทกานต์ เกศาภรณ์  นางวันวิสา เดชะพงษ์

นางชมชื่น เกศาภรณ์   นางทองอิน คําแพะ

นางยุพิน เข็มเพชร   นางภัทรจิตร โพธิ์โต

นางมณฑา รัตนโพธิ์ทอง   นางนัทธมน นาคจันทร์

นางสมปอง ผดาวัลย์   นางบุญนํา ปล้องสิงห์

นางพรทิพย์ สุขอํานวย   นางณัฐพร ทามัน

นางดวงกมล สมถวิล   นางสาวจัน จันศรีงาม

นางพินิจ แก้วกิ่ง    นางเบญจวรรณ เบญจางจารุ
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นางเอกจิตรา พรหมพรพงษ์  นางโสภา เอมเปรม

นางยุพา หาวัน    นางสาวประนอม เถื่อนศรีจันทร์

นางสาวสุวรรณี รุจิวรรณ์   นางสาวบานชื่น ขาวผ่อง

นางสาวมณีรัตน์ ดุขุนทด   นางสาวจอมศรี สาลีรัมย์

นางสาวพรชนก อิ่มสมบัติ   นายอํานาจ สวัสดี

นายฉลวย คําศรี    นายสมจันทร์ สังกรณ์

นายธันยธรณ์ เกศาภรณ์   นางสาวนุจรินทร์ จิระขิตะนุกูล

นางสาวอํานวยพร มงคลเสรีชัย  นางสาวน้องนุช เกียรติทอง

นางสาวชยาภรณ์ มงคลเสรีชัย  นางสาวปิยวรรณ กิ่งเกษม

นางสาวปฤศนา หงส์ทอง   นางสาวณัฐพร พูลประเสริฐ

นางสาวอภิญญา ตุมราศวิน  นางสาวกมลทิพย์ ยิ้มจันทร์

นางสาวรัชนีวรรณ เริงใจ   นางสาวลําดวน หงษา

นางสาวอัมพรทิพย์ ขันอาสา  นางสาวเบญมาศ ฉายแสง

นางสาวปฏิพล บัวเป็ง   นางสาวสุนทรี ล้ออร่าม

นายสุดตา ประทุมมาศ   เรือตรีภานุวัตร์ สุขอํานวย

นายสุรศักดิ์ นันทตันติ   นายกู้เกียรติ กิ่งเกษม

นายสมพร เจืออุปภัมภ์   นายกาณต์ โคตรโยธา

นายสมชาย รุ่งเรือง   นายสุวรรณ ธนไพศาลพิทักษ์

นายสุวรรณ แสงสุดใจ   นายภูริสร์ วิภูษิตานนท์

นายเฉลิม พิมพโมทย์   คณะศษิย์ ดร.แม่ชทีศพร วชริะบาํเพญ็ 

คณะศิษย์ ดร.แม่ชีนัฐญาวรรณ เปรมสกุล คณะนกัศกึษาอภธิรรมโชตกิะวทิยาลยั 

คณะกรรมการ ครู นักเรียน พอ.มจร. คณะอบุาสกอบุาสกิากลุม่งานธรรมวจิยั

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.  กรรมการและเลขานุการ

พระมหาไพโรจน์ กนฺโก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหากุศลิน สุนฺทรศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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พระสุรชัย ติกฺขปญฺโญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.สมชาย บุญสุ่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายถนอม คชแพทย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวชลดา นามนนท์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวทัศนีย์ อะโรคา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมและนิทรรศการ

พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.   ประธานกรรมการ

พระเทพเวที,รศ.ดร.    รองประธานกรรมการ

พระธรรมวชิรมุนี วิ,รศ.ดร.   รองประธานกรรมการ

พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร.   รองประธานกรรมการ

พระโสภณวชิราภรณ,์ ดร.   รองประธานกรรมการ

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.   รองประธานกรรมการ

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.  รองประธานกรรมการ

พระศรีธวัชเมธี    รองประธานกรรมการ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร.  รองประธานกรรมการ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง   รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร.   พระมหาราชัน จิตตปาโล,ดร.

พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม  บุคลากรกองกิจการนิสิตทุกรูป/คน

บุคลากรคณะพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน บุคลาการบัณฑิตวิทยาลัยทุกรูป/คน 

บุคลากรสถาบันภาษาทุกรูป/คน  บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาทุกรูป/คน 

บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน บุคลากรกองวิชาการทุกรูป/คน
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บุคลากรวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติทุกรูป/คน บุคลากรกองกลางทุกรูป/คน

บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ทุกรูป/คน      บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตทุกรูป/คน 

บุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระทุกรูป/คน นายกองค์กรบริหารนิสิต มจร   

ประธานสภานิสิต มจร

พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส  กรรมการและเลขานุการ

พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาประยูร โชติวโร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุชญา ศิริธัญภร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศิลป์ชัย วงษ์จํานงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสังวร อ่อนสนิท   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียนออนไลน์และถ่ายทอดสด

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.  ประธานกรรมการ

พระมหาชํานาญ มหาชาโน,ดร.  รองประธานกรรมการ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองประธานกรรมการ

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.   รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระมหาโยธิน โชติธมฺโม   พระมหาอาศิร วชิรนาโค 

พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ   ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ 

นายสมหมาย สุภาษิต   นายศรี แก้วงาม

นายนพดล เพ็ญประชุม   นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี

นายวิโรจน์ หลอมนาค   นายกรนัน ขันวัง

นายถาวร ภูษา    นายบุญล้อม วิปุระ
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นายณพนต์ ทองยวง   นายศราวุฒิ สิงห์เดช

นายดอน สตาเจริญ   นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ

นายปัญญา นราพันธ์   นายพิชิต เชาว์ชาญ

พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร.  กรรมการและเลขานุการ

พระมหาแสงตะวัน ขนฺติเมธี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.อุดม จันทิมา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายไพฑูรย์ อุทัยคาม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอรวรรณ โตปฐมวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนภัสสร กัลปนาท   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวมินตรา กาลนิล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



รายนามเจ้าภาพอุปถัมภ์จัดพิมพ์หนังสือ
พระพิมลธรรม อาสภเถร

ไปบ�าเพ็ญศาสนกิจที่สหภาพพม่า พ.ศ. ๒๔๙๕

 ๑. พระธรรมวชิรมุนี วิ.   ๓,๐๐๐ บาท
 ๒. พระโสภณวชิราภรณ์   ๓,๐๐๐ บาท
 ๓. พระเมธีวรญาณ    ๒,๐๐๐ บาท
 ๔. พระสุวิมลธรรมาภรณ์   ๒,๐๐๐ บาท
 ๕. พระครูวรปัญญาคุณ   ๒,๐๐๐ บาท
 ๖. พระครูวิมลธรรมรังสี   ๓,๐๐๐ บาท
 ๗. พระครูภาวนาวราลังการ (สมศักดิ์)  ๒,๐๐๐ บาท
 ๘. พระครูธรรมธรสัมพันธ์ ถิรธมฺโม   ๒,๐๐๐ บาท
 ๙. พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร   ๕,๐๐๐ บาท
 ๑๐. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป   ๑,๐๐๐ บาท
 ๑๑. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม   ๒,๕๐๐ บาท
๑๒.  พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย   ๒,๐๐๐ บาท
 ๑๓. พระปลัดสมภาร สมภาโร   ๒,๐๐๐ บาท
 ๑๔. พระครูสังวราภิรักษ์ (อิ๊ต)   ๑,๐๐๐ บาท
 ๑๕. พระครูปริยัติรัตนาภรณ์   ๑,๐๐๐ บาท
 ๑๖. พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล   ๑,๑๑๘ บาท
 ๑๗. พระมหาวินัย วชิรเมธี   ๒,๐๐๐ บาท
 ๑๘. พระแสงเฮือง นรินฺโท   ๑,๐๐๐ บาท
 ๑๙. พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท   ๑,๐๐๐ บาท
 ๒๐. พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท  ๑,๐๐๐ บาท
 ๒๑. พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ   ๕๐๐ บาท
๒๒.  พระมหาวิเชียร สุธีโร   ๓๐๐ บาท
 ๒๓. พระมหาทองเก็บ ญาณพโล   ๓๐๐ บาท
 ๒๔. พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน   ๓๐๐ บาท
 ๒๕. ร.ต.อ.ดร.ธนาคม บรรเทากุล   ๑,๐๐๐ บาท
 ๒๖. นายสุชญา ศิริธัญภร   ๕๐๐ บาท
 ๒๗. นายจํารูญ ธรรมดา   ๕๐๐ บาท
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