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พุทธวจนะ/Buddha’s Words

๏ ยาวชีวมฺปิ เจ พาโล 

ปณฺฑิตํ ปฏิรุปาสติ 

น โส ธมฺมํ วิชานาติ 

ทพฺพิ สูปรสํ ยถา

๏ ถึงจะอยู่ใกล้บัณฑิต 

เป็นเวลานานชั่วชีวิต 

คนโง่ก็หารู้พระธรรมไม่ 

เหมือนจวักไม่รู้รสแกง

๏ Though through all his life 

A fool associates with a wise man, 

He yet understands not the Dhamma, 

As the spoon the flavour of soup.

แสงแรก/FIRST LIGHT

จาก เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, บทที่ 5 หมวดคนพาล 

From  Mr.Sathienphong  Wannapok, The Buddha’s Words in the Dhammapada, lesson 5 of ‘The Fool’ 
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บทบรรณาธิการ

ดงัทีท่ราบชดัแล้วว่า เทคโนโลยใีนยคุดิจทิลัโดยเฉพาะบล็อกเชน ได้สร้างความเปลีย่นแปลงมากมาย  

ทั้งความเจริญก้าวหน้าและการสิ้นสุดลงของสิ่งต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  

 ปลายเดือนพฤษภาคม 2565 เทศบาลนครภูเก็ตมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  

กับบริษัทด้านเทคโนโลยีน้ีท่ีก่อตั้งข้ึนในภูเก็ตและอีกบริษัทที่เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง เพ่ือศึกษา

และดำาเนินการนำาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์กับการพัฒนาในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยมุ่งที่ 

การส่งเสริมเศรษฐกิจ การบริหารภายในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งจะเริ่มจากการ

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้

 เชื่อว่าในที่สุดการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งจังหวัด  

 สิง่นีจ้ะสร้างประโยชน์แก่เมอืงท่องเทีย่วนานาชาตเิช่นภเูกต็อย่างไรบ้าง  ทัง้ภาคธรุกจิท่องเทีย่ว

เส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดรองรับนักทอ่งเที่ยวปีละกว่าสิบล้านคน ชาวต่างประเทศที่อยู่อาศัยประกอบ

อาชีพหลายหมื่นคน และชาวภูเก็ตกว่าสี่แสนคน

 ในแง่ศาสนธรรม ผมสนใจการกำาเนิด-ควบคุม-ทำางาน-พัฒนา อันแสนจะเที่ยงตรงไร้การ

แทรกแซงของเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่ทำาหน้าที่ดูดซับ-สะสม-ประมวล-ตอบสนองต่อปรากฏการณ์       

หรือธุรกรรมของบุคคลและองค์กร  ซึ่งเห็นได้ว่ามันมีคุณสมบัติบางอย่างคล้ายกับระบบของ ‘กรรม’ 

ในพุทธศาสนา  

+
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Editorial Preface

As it is known that technology in the digital era, especially blockchain has many 

changes both the progress and the end of things that are inconsistent with change.

 At the end of May 2022, the Phuket Municipality has signed a memorandum of 

understanding (MOU) with this Phuket-based tech company and another specialized 

company to study and implement the application of blockchain technology in the 

development of Phuket Municipality by focusing on promoting the economy, internal 

management and public participation as well. This will start creating knowledge and 

understanding for the personal of the municipality and people in the area to be able 

to use them.

 To believe that this change will eventually cover the whole province.

 How will this benefit an international tourist city like Phuket?  Both the tourism 

business sector, the main artery of the province, support more than ten million tourists 

a year. Tens of thousands of foreigners living and working and more than four hundred 

thousand people in Phuket.

 In the religious sense I am interested in the birth-control-work-development 

which is very accurate without the interface of blockchain technology that serves to 

absorb-accumulate-process-response to phenomena or transactions of individuals 

and organization. It can be seen that it has some properties similar to the system of 

‘karma’ in Buddhism.

        

+
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ภูเก็ตพุทธกิจ

(1) ภูเก็ตเปิดเกาะ

13 พฤษภาคม 2564

เพื่อกำาหนดการเปิดประเทศรับชาวต่างชาติของ

รฐับาล 1 กรกฎาคม 2564  มลูนธิพิระพทุธมิง่มงคล 

ศรัทธา ๔๕ จึงได้เตรียมการต่างๆ ตามมาตรการ

ทางสาธารณสุข เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนพุทธอุทยาน 

ยอดเขานาคเกิดตามกำาหนดการเปิดเกาะนี้อย่าง

เต็มที่ 

(2) เข้าพรรษา 2564

23 กรกฎาคม 2564  

วันเข้าพรรษาประจำาปีน้ี ศาสนิกชนไทยและนานาชาติทยอย 

เข้าสู่พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดแต่เช้า นอกจากได้สักการะ 

พระใหญ่แล้ว ยังได้ร ่วมกันสดับตรับฟังพระสงฆ์สวดมนต์

รับศีลรับพร นำาโดยพระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้า 

หมู่สงฆ์พุทธอุทยานฯ  

(3) อาสาพระใหญ่

9 สิงหาคม 2564  

มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลฯ จัดรถบรรทุกหกล้อ

และพลขับ 1 คน ไปประจำาโรงพยาบาลสนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อทำาการรับส่งผู้ป่วย

โควิด-19 มายังโรงพยาบาลสนาม  

(4) ทหารเรือถวาย

12 สิงหาคม 2564  

น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำานวยการกองกิจการพลเรือน 

กองบญัชาการกองทพัเรอืภาคที ่3 ข้ึนมานมสัการพระใหญ่

เมืองภูเก็ต และถวายเครื่องบริขารแด่หมู่สงฆ์ท่ีพำานัก ณ 

พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
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(5) จาก Sandbox สู่สมาธิ

28 สิงหาคม 2564  

นักท ่องเที่ยวในโครงการ Phuket Sandbox  

ชาวฝรั่งเศส Guilliaume Chamboom และเพื่อน  

เยี่ยมชมพระใหญ่เมืองภูเก็ต สนใจบอร์ดแนะนำาการ 

ทำาสมาธิแบบอานาปนสติเบ้ืองต้น สมัครใจทดสอบ 

รับการฝึก 

(6) รับกลับบ้าน

8 กันยายน 2564  

จิตอาสาพระใหญ่เมืองภูเก็ต นำารถไปรับผู้ป่วย

แรงงานชาวพม่ารักษาหายแล้ว 25 คน จาก 

โรงพยาบาลสนาม ส่งกลับยังที่พักอาศัยสามแห่ง

เป็นที่เรียบร้อย 

(7) เยียวยา คืนเหย้า เยี่ยมเยียน

2 ตุลาคม 2564  

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ ไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด

รักษาหายพาส่งกลบับ้านแล้ว ทีซ่อยมะลแิก้ว ตำาบลรษัฎา 

เมืองภูเก็ต และมอบถุงยังชีพแก่คนชราอยู่บ้านคนเดียว      

ที่ถนนสุรินทร์ ซอย 3 ตำาบลตลาดใหญ่

(8) หลวงพ่อเติมเลื่อนต�าแหน่ง

10 ตุลาคม 2564 

พระครูวิสุทธ์ิกิตยาภรณ์ (บุญเติม ปริสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม       

(วัดกะตะ) ผู้กำากับดูแลการสร้างพระใหญ่เมืองภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งเป็น

เจ้าคณะอำาเภอเมือง  
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(9) ออกพรรษาพม่ามอญ

20 ตุลาคม 2564  

พุทธศาสนิกชาวพม่ามอญทั้งหญิงชายในภูเก็ต           

ร่วมกันไปทำาบุญสักการะพระใหญ่เนื่องในเทศกาล

วันออกพรรษา ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  

อย่างพร้อมเพรียงเช่นทุกปี  

(10) เที่ยวภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

3 พฤศจิกายน 2564

สองสุภาพสตรีชาวนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นักท่องเที่ยวโครงการ       

ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ขึ้นมาเที่ยวชมพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

(11) ปิดโรงพยาบาลสนาม

5 พฤศจิกายน 2564  

ผู้ป่วยพักรักษาโควิดสองคนสุดท้ายได้เดินทาง 

ออกจากโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภเูกต็กลับบ้านเรยีบร้อยแล้ว ซึง่เป็นความร่วมมอื 

ระหว่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภาคส่วนต่างๆ 

และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ

(12) กฐินพระใหญ่ 2564

7 พฤศจิกายน 2564

กฐินสามัคคี ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

ปีนี้ พระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าสงฆ ์

พุทธอุทยานฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.วรเดช   

เดชรักษา ผบ.กองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธาน 

ฝ่ายฆราวาส นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำาเภอ

ถลาง จุดธูปเทียนเริ่มพิธี โดยพระอดุลย์ อคฺคธมฺโม 

ได้รับถวายผ้ากฐินในปีนี้
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(13) หลวงตาบุญชื่นจาริก

19 พฤศจิกายน 2564 

หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑฺโฒ จาริกยังภูเก็ต แล้ว

ธุดงค์กลับสู ่นครพนม มีศาสนิกชนคอยกราบ 

ถวายนำา้ดืม่แพก็ตลอดเส้นทาง มรีถตดิตามร่วมกบั 

รถบรรทกุของมลูนธิพิระพทุธมิง่มงคลฯ เพือ่จดัสรร 

นำ้าดื่มไปมอบให้ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง 

โรงพยาบาล ฯลฯ 

(14) วชิระอนามัย

27 พฤศจิกายน 2564  

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ จัดรถบรรทุก

นำ้า 12,000 ลิตร พร้อมพนักงานไปปล่อย

ขับลงท่อระบายนำ้าเสียภายในโรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต เพื่อทำาความสะอาดท่อและ

ป้องกันการอุดตัน

(15) บวชประจ�าปีพระใหญ่

28 พฤศจิกายน 2564 

งานบวชประจำาปีของพระใหญ่เมืองภูเก็ตครั้งน้ี ได้เกิดพระนวกะ 2 รูป 

สามเณร 1 รูป โดยพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะอำาเภอเมือง เป็น 

พระอุปัชฌาย์เช่นทุกครั้ง และมอบหมายให้พระปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้า 

พระสงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด อบรมธรรมและวัตรปฏิบัติ

(16) ช่วยชาวเฉลิมพระเกียรติ

3 ธันวาคม 2564  

ทมีบรรเทาทกุข์พระใหญ่เมอืงภเูก็ต ประสานหน่วย

งานในท้องทีป่ระสบอทุกภยัอำาเภอเฉลมิพระเกียรติ 

นครศรธีรรมราช นำารถบรรทกุนำา้ดืม่และข้าวสารไป

มอบให้ชาวบ้าน โดยลำาเลียงทางเรือต่อไปยังบ้านที่

รถเข้าไม่ถึง
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(17) มอบข้าวชาวนครฯ

4 ธันวาคม 2564  

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ จัดซื้อข้าวสาร 100 ถุง ลงพ้ืนที่นำ้าท่วม         

อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช ร่วมกับจิตอาสาในท้องที่         

มอบแก่ชาวบ้านที่ประสบภัยนำ้าท่วม  

(18) ช่วยบ้านหกหน�า

6 ธันวาคม 2564  

มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลฯ กับภาคประชาสังคมเข้า

ช่วยเหลอืชาวบ้านพืน้ทีน่ำา้ท่วมนครศรธีรรมราช  มอบ

ข้าวสารถุงท่ีบ้านหกหนำา โดยบางจุดต้องลำาเลียงไป

ทางเรือ

(19) UN เยือนพระใหญ่

11 ธันวาคม 2564  

คณะเจ้าหน้าท่ีองค์การสหประชาชาติ (United          

Nations) ซึง่เดนิทางมาร่วมสมัมนานานาชาต ิระหว่าง

วนัที ่16-17 ธนัวาคม 2564  ได้เข้าเยีย่มชมพทุธอทุยาน

ยอดเขานาค  โดยการนำาของนาวาโทหญิงญาดา 

เทียมทิพย์ จากศูนย์ปฏิบัติการด้านสันติภาพ กอง

บัญชาการกองทัพไทย

(20) เจริญพุทธมนต์สู่ปี 2565

1 มกราคม 2565  

หมู่สงฆ์พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดเจริญพระพุทธมนต์

เพื่อความเป็นสิริมงคล เน่ืองในวาระการเข้าสู่ศักราชใหม่ 

2565 ณ เบื้องหน้าองค์พระใหญ่เมืองภูเก็ต บริเวณลาน 

ประทักษิณ  ตั้งแต่ 21 นาฬิกาคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

จนล่วงสูปี่ 2565 ไปเลก็น้อย สาธชุนชาวไทยและต่างประเทศ 

ที่พำานักในภูเก็ตมาร่วมกิจกรรมเช่นเคย
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(21) ท�าบุญศกใหม่

2 มกราคม 2565 

พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ รองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและ

ตำารวจ วุฒิสภา และคณะ ขึ้นมาทำาบุญและสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต  โดย  

สพุร วนชิกลุ ประธานมลูนธิิฯ ให้การต้อนรบันำาชมพทุธอทุยานฯ บรรยาย และตอบ

ข้อซักถามความเป็นมาของโครงการก่อสร้าง

(23) แนะน�ากรรมฐาน

24 มกราคม 2565  

วิ-นักธุรกิจการท่องเที่ยวในภูเก็ต เคยมาสักการะพระใหญ ่

และเรียนกรรมฐานกับสถาบันพลังจิตตานุภาพภูเก็ต ใช้เวลา

ว่างช่วงวิกฤตโควิด อาสานำานักท่องเที่ยวที่สนใจฝึก “7 นาที

สร้างสขุ” ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ ณ โถงองค์พระใหญ่  ตาม

คำาแนะนำาของสพุร วนชิกลุ ประธานมลูนธิพิระพทุธมิง่มงคลฯ  

(24) ทุนการศึกษา

4 กุมภาพันธ์ 2565  

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ กรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ส่งตัวแทนไปมอบทุน

การศึกษาแด่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโดยคณะ กก. ของ

โรงเรยีน จำานวน 20 ทนุๆละ 500 บาท เนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิ

ประจำาปี 2565  

(22) แด่ร้อยเอ็ด

21-22 มกราคม 2565  

หลวงตาบุญช่ืน ปัญญาวุฑโฒ จาริกกลับถึงร้อยเอ็ด   

รถพระใหญ่เมืองภูเก็ตติดตามนำานำ้าดื่มที่หลวงตา

รับถวายจากผู้ศรัทธารายทางไปมอบให้ รพ.ธวัชบุรี 

อำาเภอธวัชบุรี รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านสองห้อง 

อำาเภอโพนทอง และ รร.บ้านหนองเม็ก อำาเภอเสลภูมิ 

รวมหนัก 7 ตัน ตามเจตนารมณ์ของหลวงตา
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(25) จากยูเครน

13 กุมภาพันธ์ 2565  

สามีภรรยาชาวยูเครนมาเยี่ยมชมพุทธอุทยานยอดเขานาค

เกิด ได้ทดลองฝึกสมาธิ “7 นาทีสร้างสุข” และสนทนา 

กับ สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ เกี่ยวกับ 

หลักปฏิบัติของชาวพุทธ ทราบว่าทั้งสองเป็นผู ้ไม่เชื่อใน

พระเจ้า (atheist) หากสนใจในคุณธรรมสากล เคยท่องเที่ยว

ไปในอินเดีย

(26) มาฆะพระใหญ่

16 กุมภาพันธ์ 2565  

วันมาฆบูชาปีนี้ ศาสนิกชนไทยและต่างชาติขึ้นไปสักการะ 

พระใหญ่เมืองภูเก็ตและเวียนเทียนเช่นเคย โดยหมู่สงฆ์ 

พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 7 รูป นำาโดยพระอาจารย์

ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บริเวณ      

ลานเวียนเทียนเบื้องหน้าองค์พระใหญ่

(27) ช่วยชาวดอย

27 กุมภาพันธ์ 2565  

จรัญ จินดาพล ตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ ร ่วมกับหมู ่สงฆ ์ ศิษย ์              

พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ แห่งอุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ  ร่วมกับชาวชุมชน 

ปรบัปรงุทางขึน้ไปยงั ‘ศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวง’ บ้านแหมะคี 

ตำาบลแม่สอง จังหวัดตาก มาตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เสร็จสิ้นภารกิจ  

(28) แด่ชาวโกมารภัจจ์

6 มีนาคม 2565  

เกรียงกมล วนิชกุล ตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ 

นำาเครื่องอุปโภคบริโภค 90 ถุง ไปมอบให้แก่ชุมชน      

โกมารภจัจ์ เมอืงภเูกต็ ตามทีไ่ด้แจ้งขอความช่วยเหลอื

อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด โดยมี อดิศร สวัสดี 

จากศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมการส่งมอบ
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(29) อุปัฏฐากภิกษุนวกะ

7 มีนาคม 2565  

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ จัดรถรับส่งพระนวกะ 33 รูป 

ซึ่งอุปสมบทอุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศร ี

สุนทร ในงานประจำาปีของจังหวัด จัดโดยมูลนิธิท้าวเทพ 

กระษตัรฯี และเทศบาลตำาบลศรสีนุทร (เมือ่วนัที ่5 ทีผ่่านมา 

ณ วัดเทพวนาราม-ม่าหนิก อำาเภอถลาง) โดยรับจากวัดไป

บิณฑบาตยังย่านชุมชนหมู่บ้านเชิงทะเล  

(31) สันติธรรม

9 มีนาคม 2565  

ตั้งแต่เกิดความไม่สงบในยูเครนเม่ือปลายกุมภาพันธ์ 2565 

นักท่องเท่ียวนานาชาติท่ีขึ้นไปพระใหญ่เมืองภูเก็ตและได้

ทำาบญุใบโพธิท์องเหลอืง มกัเขยีนข้อความเรยีกร้องสันตภิาพ

ลงบนแผ่นใบโพธิ์ ขอสันติธรรมจงบังเกิดโดยเร็ววัน  

(32) บูรณาการความช่วยเหลือ

11 มีนาคม 2565  

สำานกังานพฒันาสงัคมฯ ศนูย์ดำารงธรรมและหน่วยงานในจงัหวดั

ภูเก็ต ร่วมมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพ

และเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด 

(30) จินตนาการบนใบโพธิ์

8 มีนาคม 2565  

ครอบครัวชาวเอสโตเนียขึ้นมาเยี่ยมชมพุทธอุทยาน

ยอดเขานาคเกิด ทำาบุญบริจาคใบโพธิ์ทองเหลือง  

เด็กน้อยสามคนตั้งใจวาดจินตนาการลงบนแผ่น 

ใบโพธ์ิ (โพธ์ิ หมายถึงพระปัญญาธิคุณ) ทั้งสองด้าน

อย่างรื่นรมย์ โดยใบโพธิ์เหล่านี้จะนำาไปหล่อรวมเป็น

ศาสนวตัถปุระดบัภายในอทุยานฯ ซึง่ผูบ้รจิาคจะเขยีน

ชื่อตัวหรือคำาอธิษฐานลงไป 
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(33) โรงทานงานท้าวเทพฯ

12 มีนาคม 2565  

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ จัดอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มไปร่วมออกโรง

ทานถวายพระสงฆ์และบริการผู้มาร่วมในพิธีบวงสรวงบรรพชนคนเมืองถลาง       

ประจำาปี ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ อำาเภอถลาง  

(34) ยังเยียวยา

7 เมษายน 2565  

พนักงานพระใหญ่เมืองภูเก็ตรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับ  

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด และผู ้ติดเตียงท่ีขอรับ      

ความช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด

และเครือข่ายจิตอาสาเข้ามา จำานวน 20 ราย  เพื่อจัด

ถุงสิ่งของจำาเป็นในครัวเรือนไปมอบให้

(35) อนามัยในอุทยานฯ

12 เมษายน 2565  

ก่อนวันมหาสงกรานต์ หน่วยงานสาธารณสุขในท้องที่ได้มา

ตรวจสภาพห้องสุขาสาธารณะที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ณ 

พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ซ่ึงผ่านเกณฑ์พิจารณาตาม

มาตรฐาน โดยมอบสติกเกอร์การผ่านเกณฑ์และข้อแนะนำา

เพื่อติดประกาศภายในจุดที่เหมาะสม

(36) สักการะพระใหญ่

20 เมษายน 2565  

พล.ร.อ.ชาตชิาย ศรวีรขาน อดตีผูบ้ญัชาการทหารเรอืและภรยิา 

พร้อมคณะขึ้นมาสักการะพระใหญ่เมืองภูเก็ต และร่วมทำาบุญ  

โดยสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ ให้การ

ต้อนรบันำาชมและบรรยายความเป็นมาของโครงการ รวมทัง้เชญิ

คณะร่วมปฏิบัติสมาธิ “7 นาทีสร้างสุข” ณ โถงองค์พระใหญ่   
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(37) สักการะและปฏิบัติธรรม

23 เมษายน 2565  

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลฯ ให้การ

ต้อนรับนายธีระพล มิตรประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

เยาวชนและครอบครวัจงัหวดัภเูกต็และคณะ ซ่ึงขึน้มาสัก

การะพระใหญ่เมืองภูเก็ต  โดยได้นำาชมสถานที่ บรรยาย

ความเป็นมาโครงการสร้าง และแนะนำาให้ปฏิบัติสมาธิ 

“7 นาทีสร้างสุข”  

(39) บรรเทาทุกข์ชุมชน

6 พฤษภาคม 2565  

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลฯ จัดถุงยังชีพ 159 ถุงไปร่วมกับ

ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และผู้นำา

ชมุชนฯ ไปแจกจ่ายแก่ชาวชมุชนศรสุีทศัน์ ตำาบลตลาดใหญ่ 

ผู้ได้รับความลำาบากในการครองชีพ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง 

11 ราย  

(40) สมาธิสามทวีป

14 พฤษภาคม 2565  

นกัท่องเทีย่วจากออสเตรเลยี รสัเซยี ยูเครน และซาอดีุอาระเบยี  

ขึน้มาชมพุทธอทุยานยอดเขานาคเกดิ  ทดลองฝึกสมาธ ิ“7 นาที 

สร้างสขุ” ร่วมทำาบญุ และรบัหนงัสอื “What did the Buddha 

teach ?” (“พระพุทธเจ้าสอนอะไร”) ทรงนิพนธ์โดย สมเด็จ     

พระญาณสังวร พระสังฆราชองค์ที่ 19

(38) ศ.ฝรั่งนั่งสมาธิ

5 พฤษภาคม 2565  

ศาสตราจารย์เซบาสเตียน เรอเน่ นักวิทยาศาสตร์และนักเขียน 

ผู้มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศสขึ้นมาเที่ยวชมพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

ได้ทดลองฝึกสมาธิ ‘7 นาทีสร้างสุข’ และขอบันทึกคลิปการสอนไว้  

ท่านศรทัธาในพระพทุธเจ้า จะนำาความรูแ้ละหนงัสือธรรมะ (ทีไ่ด้รบัจาก

ที่นี่) ไปศึกษาต่อและแบ่งปันแก่ผู้สนใจ

+
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITEIS

(1) Opening the Island
13 May 2021
As the government’s schedule for opening 
the country to accept foreigners on July 
1st , 2021, the Phraphutthamingmongkhon 
Satta 45 Foundation made various preparations 
according to public health measures to 
fully welcome visitors to Phuket on this 
schedule. 

(2) Buddhist Lent 2021
23 July 2021
This year’s Buddhist Lent Day Thai and international 
religious people gradually enter the Buddha Garden 
on Mt. Nakkerd early in the morning. In addition to 
worshiping the Bid Buddha also listened to the monks 
chanting.

(3) Big Buddha’s volunteer unit
9 August 2021
The Foundation’s volunteer unit organized 
a truck to be stationed in the field hospital 
for transporting the patients.

(4) Navy’s giving
12 August 2021
The Director of Civil Affairs Division of Royal Thai 
Navy Area 3 Headquarters came up to worship 
the Phuket Big Buddha and gave the amulet to 
the residing monks.
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(5) From Sandbox to the meditation
28 August 2021
French tourists in Phuket Sandbox Project, 
who visited the Buddha Garden on Mt.  
Nakkerd, were interested in meditation guide 
board and received training. 

(6) Back home
8 September 2021
The Foundation’s volunteer unit took a 
car to pick up 25 healed Burmese workers  
from the field hospital return to their  
accommodations. 

(7) Visit and heal
2 October 2021
The Foundation’s volunteer unit went to deliver 
survival bag to cured coronavirus patients at Soi 
Malikaew and gave survival bag to elderly at 
home alone at Surin Soi 3.

(8) Luangphor Term was promoted 
10 October 2021
Luangphor Term, supervising the Big Buddha Project, the abbot 
of the Kata Temple was appointed as the primate of the Muang 
district.
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(9) Burmese and Mon’s Buddhist Lent Day 
20 October 2021
Burmese and Mon Buddhists in Phuket went 
together to make merit at the Buddha Garden 
on Mt. Nakkerd in the festival of Buddhist Lent 
as every year.

(10) Phuket Sandbox Tourists
3 November 2021
Two Dubai ladies the tourists who entered the Island through the 
Phuket Sandbox project came up to the Buddha Garden on Mt. 
Nakkerd.

(11) Field hospital closure
5 November 2021
The last two Covid-19 patients have 
left the Phuket Rajabhat University field        
hospital to return home successfully.

(12) Big Buddha Kathin ceremony
7 November 2021
Kathin Samakkhi at the Buddha Garden 
of Mt. Nakkerd this year was chaired by  
the head monks of the garden and Major 
General Waradet Detraksa was secular 
president.
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(13) Luangta Bunchuen pilgrimage
19 November 2021
Luangta (senior monk) Bunchuen hiked 
to Phuket and back to Nakhonphanom. 
There are devotees waiting to offer 
drinking along the way. The Foundation’s 
truck will allocate drinking water to 
those in need such as bed ridden  
patients, hospital, etc.

(14) Vachira Hygiene
27 November 2021
The  Founda t i on  de l i v e r ed 
a 12,000-litre water truck with  
employees to drive it into a sewer 
inside the Vachira Phuket Hospital 
to clean pipes and prevent clogging. 

(15) Annual ordination ceremony
28 November 2021
The annual ordination ceremony of the Phuket Big Buddha 
this year two monks and one novice were born. The  preceptor 
was the primate of the Muang District and head of the clergy of 
the Buddha Garden on Mt. Nakkerd was the teacher of them. 

(16) Chaloemphrakiat community support 
3 December 2021
Phuket Big Buddha relief team coordinated 
with local authorities affected by flooding in 
Chaloemphrakiat district, Nakhon Sithamrat, 
to bring drinking water and rice trucks to the 
villagers by boat to the houses that the car 
couldn’t reach.



22   แสงพระธรรม กรฎาคม 2565 - มิถุนายน 2566

(17) Rice for Nakhon Sithamrat
4 December 2021
The Foundation purchasing 100 bags of rice for flooding in 
Chaloemphrakiat District together with local volunteers to 
give to villagers affected by floods.

(18) Helping Baan Hoknam
6 December 2021
The Foundation with civil society to help 
villagers in Nakhon Sithamrat flooded area 
donated bags of rice at Baan Hoknam at some 
points must be transported by boat.

(19) UN visiting Phuket Big Buddha
11 December 2021
UN staff team who traveled to attend                  
international seminar on 16-17 December 2021 
visited the Buddha Garden on Mt. Nakkerd by 
the leadership of commander Yada Thiamthip 
from the Center for Peace Operations Royal 
Thai Armed Forces Headquarter.

(20) Prayer for the year 2022
1 January 2022
Monks prayed for good fortune on the occasion 
of entering the new era 2022 at the Phuket Big 
Buddha around the Vientiane Courtyard, from 21 
o’clock of December 31, 2021 until the year 2022 
has passed a little, Thais and foreigners in Phuket 
joined the activities as usual.
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(21) Making merit in the new era
2 January 2022
Lieutenant colonel Bunruang Phonphanit, Vice president of the legal 
committee justice and police senate came up to make merit to the 
Phuket Big Buddha. Suporn Vanichakul, the Foundation’s chairman 
welcomed, led a tour of the Buddha Garden giving the history of the 
construction project.

(23) Guided meditation
24 January 2022
Khun Wi tourism businesswoman in Phuket  
used to worship the Big Buddha and studied 
meditation spending free time during the Covid 
crisis volunteered to lead tourists interested in 
practicing “7 minutes to make happiness” at the 
Big Buddha Hall according to the advice of Suporn 
Vanichakul, the Foundation’s chairman. 

(24) For Students
4 February 2022
Suporn Vanichakul, chairman of the Foundation and 
a committee of Wat Latthiwanaram School sent 
representative to give twenty scholarships, 500 Baht 
each, to students on the occasion of the National 
Children’s Day 2022. 

(22) For Roi-et
21-22 January 2022
Luangta Bunchuen returned to Roi-et. The 
Phuket Big Buddha’s truck carriage followed 
and brought drinking water that Luangta 
received from the devotees along the way 
to Thawatburi Hospital, Thawatburi District 
Hospital, Phonthong District, and Baan  
Nongmek School in Roi-et, total weight 7 tons, 
according to Luangta intention.
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(25) From Ukraine
13 February 2022
Ukraine husband and wife visited the Buddha            
Garden on Mt. Nakkerd tried the meditation practice 
‘7 minutes to make happiness’ and had conversation 
with Suporn, president of the Foundation, about 
Buddhist practices.

(26) Magha Puja Day
16 February 2022
Magha Puja Day this year as usual, Thai and         
foreign religious people went up to pay homage 
to the Phuket Big Buddha and got the light waving 
rite ‘Vientiane’, listened to the monks praying in 
front of the Big Buddha.

(27) Helping hill tribes
27 February 2022
Representative of the Foundation together with monks from the        
Tham Dongyang Park, Sisaket, and the community to improve the 
way up to the Maefahluang Mt. Thai Community Learning Center, 
Maesong Subdistrict, Tak since January 20, 2022, the mission has been 
completed.

(28) For Komaraphat
6 March 2022
Representative of the Foundation brought 
90 bags of consumer goods to Komaraphat 
Community as requested for help due to the 
Covid situation, with Adisorn Sawatdee from 
the Damrongdhama Center of Phuket joining 
in the delivery.
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(29) For the new monks
7 March 2022
The Foundation organized a shuttle bus for 33 
new monks, who were ordained to dedicated 
merit at the province’s annual event, by receiving 
from the temple to alms round to the village         
community of Cherng Thale. 

(31) Peace
9 March 2022
Since the unrest in Ukraine at the end of February 
2022, international tourists who went up to the 
Phuket Big Buddha and make merit with brass bodhi 
leaves and always write a message calling for peace 
on the Bodhi leaves. May peace come back soon.

(32) Helping together
11 March 2022
Damrongdhama Center of Phuket joined the Foundation 
to give survival bags and financial assistance to people 
who were in trouble in the Covid situation.

(30) Imagination on the Bodhi Leaf
8 March 2022
An Estonian family came up to the Buddha 
Garden on Mt. Nakkerd to make merit by 
donating brass Bodhi Leaves. Three children 
intently drew their imaginations on the both 
sides happily. These Bodhi leaves will be cast 
as religious objects to decorate within the 
garden, in which the donor will write their 
name or prayer.  
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(33) Thepkrasattri Ceremony

12 March 2022

The Foundation organized foods and beverages to join in the 

alms booth for monks and serve those who join in the annual  

worshipping ceremony for the ancestors of Thalang people at the 

Wat Muangkomaraphat.

(34) Further assistance

7 April 2022

The Foundation staff compiled the list of 20 

people affected by Covid crisis who asked for 

basic help through the Damrongdhama Center 

of Phuket to give them the survival bags.

(35) Buddha Garden hygiene

12 April 2022

Before Songkran Day the local public health  

agency has inspected the condition of public toilets 

serving tourists at Buddha Garden on Mt. Nakkerd 

which passed the criteria to consider according to 

the standard.

(36) Pay homage to the Big Buddha

20 April 2022

Admiral Chatchai Srivarakhan, former navy commander, 

came up to pay homage to the Phuket Big Buddha. 

Suporn Vanichakul, president of the Foundation,        

guided and explained the Big Buddha project and       

invited them to join the meditation practice “7 minutes 

to happiness”.
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(37) Judge’s visit

23 April 2022

Suporn Vanichakul, president of the Foundation 

welcomed Theeraphol Mitprayoon, Chief  

Justice of the Phuket Juvenile and Family 

Court which came to pay homage to the 

Big Buddha by taking tour of the place and  

described the history of the Big Buddha project. 

(39) For Srisuthat community

6 May 2022

The Foundation organized 159 survival bags 

to join the Damrongdhama Center of Phuket, 

Phuket Municipality and the community leader to  

distribute to the people of Srisuthat Community 

who have suffered an hardship in living.

(40) Meditation practice

14 May 2022

Visitors from Australia, Russia, Ukraine and Saudi 

Arabia came up to Buddha Garden on Mt. Narkkerd. 

They joined in making merit, practiced meditation and 

received the book “What did the Buddha teach ?” 

(written by the 19th Patriarch of Thailand)

(38) Professor meditating

5 May 2022

Professor Sebastian Renee, a famous French scientist and 

writer, came to visit the Buddha Garden on Mt. Nakkerd. He 

tried the meditation practice ‘7 minutes to happiness’ and 

asked to record the teaching clip. He pleased to read the 

Dharma book, obtained from here, to further study and share 

with those who are interested.

+
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แสงเหนือ

ที่มา
แม้การจัดงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจ�าปี 2565 หนึ่งในพันธกิจส�าคัญที่มูลนิธิพระพุทธ 

ม่ิงมงคล ศรทัธา ๔๕  ได้ดำาเนนิการมาทกุปีตัง้แต่เริม่โครงการสร้างพระใหญ่เมอืงภเูกต็เมือ่ 20 ปีทีแ่ล้ว 

ไม่สามารถจัดให้แก่ลูกหลานชาวภูเก็ตในปีนี้ได้ อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ต่อเนื่องมาแต่ต้น

ปี 2563  หากแต่เมื่อทราบว่าชาวชุมชนบนดอยในท้องที่บ้านแหมะคี ตำาบลแม่สอง อำาเภอท่าสองยาง 

จังหวดัตาก อนัภมูปิระเทศเป็นภเูขาสลบัซบัซ้อน  ซึง่จรัญ จนิดาพลเจ้าหน้าท่ีของมลูนธิฯิ ทีเ่ดนิทางไป

สร้างถนนขึ้นดอย(ในโครงการ “ถนนพระทำา” ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565)  ใกล้กับศูนย์การเรียน

ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงและสำานักสงฆ์บ้านแม่ระเมิง ร่วมกับหมู่สงฆ์ 18 รูปจากอุทยานธรรม

ดงยางจนแล้วเสร็จ ต้องการให้ลูกหลานในหมู่บ้านได้บวชเรียนช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ จรัญจึงได้แจ้งให้

สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ทราบ  

เมล็ดพันธ์พุทธะ : บวชเณรชาวดอย
โชติ คชบาล

เดินจงกรม ฝึกสมาธิ

สวดมนต์เช้า ฟังสงฆ์สวดมนต์
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 เมื่อมีการประสานกราบเรียนพระอาจารย์จรัญ อนังคโณ เจ้าสำานักอุทยานธรรมดงยาง 

ศรีสะเกษ ซึ่งกำาลังทำากิจกรรมทางพุทธศาสนาและการพัฒนาท้องถิ่นทางภาคเหนือ และหารือกับ

ผู้นำาชุมชน กราบเรียนพระสังฆาธิการในท้องท่ี รวมท้ังหน่วยงานท้องถ่ินเห็นพ้องต้องกันแล้ว  จึงได้

เกิดโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2565” ขึ้นร่วมกันกับวัดต่างๆ ในท้องที่ที่กำาลังจะ

จัดงานบวชสามเณรในช่วงเวลาเดียวกันอยู่แล้ว

เดินทางไปยังสถานที่บวชเช้าวันที่ 2 เมษายน 2565 ขบวนผู้จะบวชทุกหมู่บ้านกำาลังเดินทางไปยังสถานที่บวช

ผู้ปกครองมอบผ้าไตรจีวรแก่นาค เริ่มพิธีบวช

กล่าวคำาขอบวช ถ่ายภาพที่ระลึก
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บวชเรียน  
 ในส่วนที่อุทยานธรรมดงยางและมูลนิธิฯ ร่วมกันนี้ มีผู้ปกครองพาเยาวชนชายบ้านแหมะคี

มาสมัครบวชจำานวน 18 คน  พร้อมกันนี้ มีผู้ปกครองเยาวชนหญิงขอร่วมบวชธรรมจารีด้วยอีก 8 คน   

ทำาพธีิบวชพร้อมกันกบัเยาวชนในชมุชนใกล้เคยีง  ณ วดัพระธรรมจารกิต่อปล้าค ีตำาบลแม่สอง ในวนัที่ 

2 เมษายน 2565  กำาหนดลาสกิขาในวนัที ่18 เมษายน 2565  มพีระครูสุเขตมงคลการ เจ้าคณะอำาเภอ

ท่าสองยาง เจ้าอาวาสวดัมงคลคีรเีขตร์เป็นพระอปัุชฌาย์  โดยพระอาจารย์จรญั อนงัคโณ มอบหมายให้ 

พระ 10 รูป เณร 2 รูปจากอุทยานธรรมดงยางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และดูแลสามเณรนวกะตลอด

การบวช  ในการนี้ จรัญ จินดาพล จะเป็นผู้คอยดูแลประสานงานต่างๆ ซึ่งทั้งหมดจะพักและปฏิบัติกิจ

อยู่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  

ลงจากเขาที่พำานัก

ขึ้นรถทอดแรก
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เริ่มบิณฑบาตวันแรก

ตั้งแถวหน้าหมู่บ้าน

โปรดญาติโยม

สุขใจญาติธรรม
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 การฝึกอบรมเยาวชนเพื่อเตรียมการบวชเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้แก่การสวดมนต์     

ทำาสมาธิ ฝึกพิธีบวช โดยหลังจากบวชในวันที่ 2 เมษายนแล้ว การออกบิณฑบาต พระพี่เลี้ยงจะนำา

สามเณรและธรรมจารีเดินทางจากดอยสู่ชุมชนหมู่บ้านที่ส่งบุตรหลานมาบวช  โดยจะตื่นเวลาตี 4 เดิน

ลงจากดอยมาขึ้นรถกระบะเพ่ือพาไปถึงจุดจอดรถบรรทุก (ของมูลนิธิฯ) ระยะทางราว 4 กิโลเมตร  

แล้วไปส่งลงเดินบิณฑบาตยังชุมชนใช้เวลาอีกราว 1 ชม. ก่อนเดินทางกลับที่พัก

เรียนสวดมนต์

เรียนสมาธิ สวดมนต์กลางคืน

ฝึกกรรมฐาน
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กิจกรรม
 นอกจากวตัรปฏบิตัแิล้ว อปัุชฌาย์พระพ่ีเล้ียงยงัจัดให้สามเณรนวกะและธรรมจารีทำากจิกรรม

ต่างๆ ได้แก่ จาริกธุดงค์ไปบวชต้นไม้และทำาฝายในป่าเขา ก่อเจดีย์ทราย พัฒนาวัดร้างบนดอย ทาสี     

พระเจดย์ี ทำาฐานพระปฐมเจดย์ีจำาลอง  สกัการะเจดย์ีหนิก่อ(ศาสนสถานโบราณทีช่าวเขานบัถอืสบืทอด

กันมานาน)  อันเป็นการฝึกขันติ วิริยะ และขัดเกลากิเลสอีกด้วย

พระพี่เลี้ยงนำาจาริก โปรดญาติโยมในหมู่บ้าน

สักกการะพระพุทธรูปที่ ศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทย

ภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านทีตะอีคี อำาเภออมก๋อย เขียงใหม่

โปรดญาติโยมในหมู่บ้าน
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สักการะเจดีย์หินก่อ

สะพานสามัคคีชุมชน 

2 จังหวัดร่วมสร้าง
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ร่วมแรงหลังลา ฯ
 หลงัลาสกิขาในวนัที ่18 เมษายน 2565 แล้ว  ทัง้หมู่สงฆ์ทีม่าร่วมดูแลอบรมเยาวชน เยาวชนที่

บวช และชาวบ้านในชมุชน  ยงัได้ร่วมกนัพฒันาศนูย์การเรียนชมุชนชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวง  โดยย้าย

บ้านพักครูไปสร้างในที่ใหม่ แล้วปรับปรุงพื้นที่เดิมเป็นลานกีฬาและสถานที่ออกกำาลังหรือจัดกิจกรรม

ของหมู่บ้าน  โดยจรัญ จินดาพล ตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ เป็นผู้ประสานงานและ

ร่วมควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในอีก 1 สัปดาห์  ก่อนจะพาหมู่สงฆ์อุทยานธรรมดงยางออกจาก

พื้นที่มุ่งสู่ภูเก็ต  เพื่อให้ท่านได้ไปพำานักปฏิบัติกิจที่พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด    

สรงนำ้าสามเณร

สรงนำ้าพระพุทธรูป
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ก่อพระเจดีย์ทราย

พระประธานในพิธี
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 นอกจากการ“สร้างพระ สร้างชาติ”แล้ว  พันธกิจหลัก 1 ใน 3 ประการของมูลนิธิพระพุทธ      

มิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ยังได้แก่การ “สร้างคน”  และกิจกรรมในงานสร้างคนนี้ คือการจัดบวชสามเณร

ภาคฤดูร้อน ซึ่งในปี 2564 นี้ก็เสร็จลงด้วยดี  โดยพิเศษกว่าที่ผ่านมา เพราะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์

แห่งพทุธะในแดนห่างไกลความเจรญิ  และยงัเป็นการสบืสานพระปณธิานแห่งองค์ผูท้รงกำาเนดิโครงการ

แม่ฟ้าหลวงอีกด้วย  ขออานิสงส์แห่งการนี้จงเกิดแด่ทุกรูปนามที่มีส่วนร่วมด้วยเทอญ

เตรียมปูน ทำาฝายกักเก็บนำ้า

บวชต้นไม้ พักเหนื่อย



38   แสงพระธรรม กรฎาคม 2565 - มิถุนายน 2566

เตรียมนั่งร้าน ทายอดเจดีย์ทอง ทาฐานเจดีย์

ชาวดอยอนุโมทนา
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มอบสิ่งของและทุนการศึกษา

ก่อนลาสิกขา

ลาสิกขา

ร่วมแรง รื้อย้าย

สร้างใหม่ ถ่ายภาพที่ระลึก
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แสงภูเก็ต

กฐินสามัคคีพระใหญ่ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดประจ�าปี 2564 จัดข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 7 

พฤศจิกายน 2564  พระอาจารย์ปรีชา ปิยธมฺโม หัวหน้าสงฆ์พุทธอุทยานฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  

พระครูสังฆารักษ์สุรพงศ์ รัตนวังโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม(กะตะ) และสงฆ์รวมเจ็ดรูปเจริญ

พระพุทธมนต์  พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับบัญชากองพลทหารราบที่ 5  เดินทางมาเป็นประธาน

ในพิธีฝ่ายฆราวาส  สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ประธานการจัดงาน  สุ

วิทย์ สุริยะวงค์ นายอำาเภอถลาง  จุดธูปเทียนเริ่มพิธี  โดยพระอดุลย์ อคฺคธมฺโม ได้รับถวายผ้ากฐินใน

ปีนี ้ มสีาธชุนไปร่วมงานบญุสำาคญัประจำาปีกนัอย่างพร้อมเพรียงเช่นเคย  รวมทัง้สมาชิกชมรมผู้ปฏบิติั

ธรรมจังหวัดภูเก็ต คณะครูโรงเรียนบ้านฉลอง  คณะอุบาสิกาสูงวัยรำานำาขบวนแห่เครื่องกฐินมีวงกลอง

ยาวบรรเลงเวียนประทักษิณรอบองค์พระใหญ่  ชาวชุมชนและห้างร้านนำาอาหารเครื่องดื่มของว่างไป

บรกิารฟร ี โดยปีนี ้จดัขึน้ภายใต้มาตรการทางสาธารณสขุ เพือ่ป้องกนัและเฝ้าระวงั รวมทัง้เตรยีมแผน

ระงับเหตุรองรับในสถานการณ์โรคติดต่อที่ยังคงอยู่

 มูลนธิพิระพทุธมิง่มงคล ศรทัธา ๔๕ ขออนโุมทนา  หวงัอย่างยิง่ว่าการร่วมแรงร่วมใจในกจิกรรม

ตามประเพณทีางพทุธศาสนาเช่นนี ้ในช่วงเวลาการปรับตัวสู่วถิใีหม่ของทกุคนนี ้ จะมส่ีวนให้เกดิความ

ปีติ ผ่อนคลาย เสริมความสามัคคี และสืบพระพุทธศาสนาให้มั่นคงได้อีกทางหนึ่ง  

กฐินพระใหญ่ 2564
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ผู้ร่วมงานพร้อมกันที่ธรรมศาลา

สุพร วนิชกุล กล่าวขออโหสิกรรม

พล.ต.วรเดช เดชรักษา กล่าวถวายผ้ากฐิน

ผู้ร่วมงานถวายไตรจีวรหมู่สงฆ์ ผู้ร่วมงานตักบาตร
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ทยอยขึ้นสู่ลานเวียนเทียน

สตรีสูงวัยฟ้อนนำาขบวน ณ ลานเวียนเทียน
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สุพร วนิชกุล กล่าวนำาอธิษฐานจิต ตัวแทนชมรมผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต

ถ่ายรูปร่วมกับสุพร วนิชกุล

ไอศครีมกะทิ ขนมจีน

ขนมจีบ ผลไม้
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แสงพจนา

จากสมุดบันทึก
พจนา จันทรสันติ

มีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงระหว่างอิสรภาพกับความมักง่าย 

ซึ่งแม้โดยอาการภายนอกแล้วจะดูคล้ายคลึงกันยิ่ง

อิสรภาพนั้นลุ่มลึกและปล่อยวาง รู้ชัดและเต็มไปด้วยปัญญา  ทว่ารู้ถึงข้อจำากัดและศักยภาพของ

แต่ละสิ่ง  ดังนั้นจึงกระทำาการอย่างอิสระ ทว่าเต็มไปด้วยความรับผิดชอบยิ่ง

ขณะที่ความมักง่ายนั้นหละหลวมและขาดปัญญา เต็มไปด้วยข้ออ้างและคำาแก้ตัวนานา

ขณะเดียวกันก็ยึดมั่นถือมั่น และเต็มไปด้วยอหังการ์

อิสรภาพโบยบินไปในฟากฟ้า ขณะเดียวกันก็แนบชิดอยู่บนผืนแผ่นดิน

ถ่อมเนื้อถ่อมตัวด้วยเหตุที่รู้ซึ้งถึงข้อจำากัดของสิ่งต่างๆ  รู้ชัดถึงความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้

และในภาวะของอิสรภาพเท่านั้นที่การสร้างสรรค์แท้จริงอาจอุบัติขึ้น

มิใช่สิ่งยิ่งใหญ่ ทว่าจริงใจ และง่าย ชัด ลึก.

+
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LIGHT OF POCHANA

From a diary
Pochana Chandrasonti

There is a big difference between freedom and simplicity

Which, even by the external symptoms, will look very similar

Freedom is profound and let loose, clear and full of wisdom. But knowing the limitations and 

potential of each.

Therefore it acts independently.

While negligence is lax and lacks wisdom and full of arrogance.  

At the same time hold on and full of arrogance.

Freedom soars in the sky as it is firmly attached to the land.

Being humble because of knowing the limitations of things, the possibilities and the impossible.

And only in a state of freedom can true creation arise.

Not a great thing, but sincere and simple, clear and profound.

+
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แสงแห่งสยาม

ต�านานพุทธเจดีย์สยาม (#2)
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

 พระนิพนธ์ ต�านานพุทธเจดีย์สยาม น้ี เดิมฉบับเต็มพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  

เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปี 2469 มี 9 ภาค  เฉพาะที่นำามาพิมพ์ใน แสงพระธรรม นี้คือ

ภาค 8 และภาค 9 เท่านั้น  ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ เอ.บี. กริสโวลด์ โดย 

ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล และ เอ.บี. กริสโวลด์ เรียบเรียงเชิงอรรถ  และพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มต่างหาก  ดังนั้น 

จึงลำาดับเป็น ภาคหนึ่ง และภาคสอง (ซึ่งก็คือ ภาค 8 และภาค 9 ของฉบับเต็มนั่นเอง  โดยทยอยลง

พมิพ์ใน แสงพระธรรม ตัง้แต่ฉบบัที ่10 เป็นต้นไป  ท่านผู้อ่านทีส่นใจอ่านภาษาไทยฉบบัเตม็ทัง้ 9 ภาค  

สามารถไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ vajirayana.org)

 อนึ่ง คำาสะกดภาษาไทยคงไว้ตามต้นฉบับของผู้ทรงพระนิพนธ์

ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ
 เรื่องตำานานพระพุทธสาสนาลัทธิลังกาวงศมาสู่ประเทศสยามนั้น เดิมเมื่อ พ.ศ.1696 พระเจ้า

ปรักกรมพาหุได้ครองราชสมบัติในลังกาทวีป พระเจ้าปรักกรมพาหุนี้นับเปนมหาราชองค์หนึ่งใน

พงศาวดารลังกา เพราะมีอานุภาพมาก สามารถปราบปรามได้เมืองทมิฬทั้งปวงไว้ในอำานาจ  แลเปน    

พทุธสาสนปูถมัภกทำานองเดยีวกับพระเจ้าอโศกมหาราช  ทรงอาราธนาให้พระมหากสัปเถรเปนประธาน

ทำาสงัคายนาพระธรรมวนิยั1 (อนันบัในตำานานทางฝ่ายใต้ว่าเปนสังคายนาคร้ังที ่7) แล้วจัดวางระเบยีบ

ข้อวัตปฏิบัติแห่งสงฆนานาสังวาสให้กลับคืนเปนนิกายอันเดียวกัน  เปนเหตุให้พระพุทธสาสนารุ่งเรือง

ขึ้นในลังกาทวีป  ครั้นกิตติศพัท์นั้นเฟื่องฟุ้งมาถึงประเทศพม่ามอญไทย ก็มีพระภิกษใุนประเทศเหล่านี้

พากันไปสืบสวนยังเมืองลังกา เมื่อไปเห็นวัตปฏิบัติของพระสงฆ์ชาวลังกาตามแบบท่ีชำาระสะสางใหม่

ก็เกิดความเลื่อมใส ใคร่จะศึกษาแล้วนำาแบบแผนนั้นมาประดิษฐานในบ้านเมืองของตน แต่พระสงฆ ์

ชาวลังการังเกียจว่าสมณวงศ์ในนานาประเทศแตกต่างกันมาเสียช้านานแล้ว จึงเกี่ยงให้พระภิกษุ            

ซึ่งไปจากต่างประเทศรับอุปสมบทใหม่ แปลงเปนนิกายลังกาวงศอันเดียวกันเสียก่อน พระภิกษ ุ

ชาวตา่งประเทศก็ยอมกระทำาตาม วธิีบวชแปลงปรากฎในตำานานพระพทุธสาสนาแตส่มยันีเ้ปนเดิมมา 

พระภิกษุชาวต่างประเทศอยู่ศึกษาลัทธิพระธรรมวินัยในลังกาทวีปจนรอบรู้แล้ว จึงกลับมายังประเทศ

ของตอน  บางพวกก็พาพระสงฆ์ชาวลงักามาด้วย  เมือ่มาถงึบ้านเมอืงเดิมผูค้นเหน็ว่าพระสงฆ์ลงักาวงศ

ปฏิบตัคิรดัเคร่งในพระธรรมวนิยักพ็ากนัเลือ่มใสให้บตุรหลานบวชเรียนในสำานกัพระสงฆ์ลงักาวงศมาก

ขึน้โดยลำาดับ  ท้ังในประเทศพม่ารามัญแลประเทศสยาม ตลอดไปจนประเทศลานนาลานช้างแลกมัพชูา  

เรื่องตำานานพระสงฆ์นิกายลังกาวงศมีเนื้อความดังแสดงมา
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 ว่าโดยส่วนประเทศสยาม ดูเหมือนพระพุทธสาสนาลัทธิลังกาวงศจะแรกมาถึงเมื่อ

พระพุทธศักราชราว 1800 พวกพระภิกษุไทยซ่ึงได้ไปบวชแปลง ณ เมืองลังกากลับมาต้ังคณะที่

เมืองนครศรีธรรมราชก่อน  แล้วชักชวนพระสงฆ์ชาวลังกาตามมาช่วยกันสร้างพระมหาธาตุท่ีเมือง

นครศรีธรรมราชแปลงเปนรูปพระสถูปอย่างลังกาในสมัยนี้  ครั้นเกียรติคุณของพระสงฆ์ลังกาวงศแพร่

หลายขึน้ไปถึงกรงุสโุขทัยราชธานีเมือ่ครัง้กษตัรย์ิราชวงศพระร่วงเปนใหญ่  กท็รงเลือ่มใสโปรดให้นมินต์

พระสงฆ์ลงักาวงศขึน้ไปตัง้ ณ กรงุสโุขทยั  ลทัธลิงักาวงศจงึรุง่เรืองในประเทศสยามแต่นัน้มา  ความข้อ

นี้ปรากฎอยู่ในศิลาจารึกของพระเจ้ารามกำาแหงมหาราชเมื่อ พ.ศ.1820 ว่า “พ่อขุนรามคำาแหงกระทำา

โอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบพระไตรปิฎก หัวก๊กกว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกตนลุกแต่เมือง

นครศรีธรรมราชมา”  ดังนี้ ตั้งแต่ลัทธิลังกาวงศมาเจริญขึ้น ลัทธิมหายานก็เสื่อมทรามแล้วเลยสูญไป 

ในประเทศสยามคงมีแต่พระสงฆ์ถือลัทธิหินยาน  แต่ว่าในชั้นแรกต่างกันเปน 2 นิกาย คือพระสงฆ์     

พวกเดิมนิกาย 1 พระสงฆ์พวกที่อุปสมบทตามลัทธิลังกาวงศนิกาย 1  ในประเทศพม่ารามัญเขมร  

พระสงฆ์ก็เปนสองนิกายเช่นนั้นเหมือนกัน ในที่สุดจึงรวมเข้าเปนนิกายอันเดียวกัน

ปกหนังสือ Monunents of the Buddha in Saiam
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 เรือ่งรวมพระสงฆ์นิกายเดมิกบันกิายลงักาวงศเข้าเปนนกิายอนัเดียวกัน ทีเ่มอืงมอญถงึพระเจ้า

แผ่นดินต้องบังคับ  ดังปรากฏอยู่ในจารึกกัลยาณีของพระเจ้ารามาธิบดีศรีปิฎกธรเมืองหงสาวดี  แต่ใน

ประเทศสยามนีร้วมกนัได้ด้วยปรองดอง  เรือ่งนีย้งัมเีค้าเงือ่นปรากฎอยูห่ลายอย่าง ดงัจะนำามาสาธก แม้

จะทำาให้เรื่องยืดยาวไปสักหน่อย ก็หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะไม่เบื่อ  คือ ในศิลาจารึกที่เมืองสุโขทัยก็ดี ที่

เมอืงเชยีงใหม่กด็ ีปรากฎว่าพระสงฆ์ลงักาวงศมาอยูว่ดัในอรญัญกิ เมือ่ไปตรวจดถูงึท้องทีท่ัง้ 2 แห่งนัน้ก็

เหน็สมจรงิ  ด้วยทีเ่มอืงสโุขทยัแลเมอืงเชยีงใหม่ บนัดาวดัใหญ่โตอนัเปนเจดียสถานสำาคญัของบ้านเมอืง 

เช่นวดัมหาธาตหุรือวดัเจดีย์หลวง เปนตน้  มักสร้างในเมือง แต่ยงัมวีัดอกีชนดิหนึง่ เปนวดัขนาดย่อมๆ 

สร้างเรยีงรายกนัอยูใ่นท่ีตำาบลหนึง่ห่างเมอืงออกไประยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร วดัทีป่รากฎชือ่ว่าเป

นวดัสำาคัญของพวกพระสงฆ์ลงักาวงศ เช่นวดัสวนมะม่วง อนัเปนทีส่ถติของพระมหาสวามสีงัฆราชกรงุ

สุโขทัยก็ดี  วัดป่าแดงอันเปนที่สถิตพระสังฆราชเมืองเชียงใหม่ก็ดี  ล้วนสร้างในตำาบลซึ่งกล่าวข้างหลัง 

คือในทีอ่รญัญกิอนัอยูห่่างหมูบ้่านออกไประยะทางพอพระเดริเข้าไปบณิฑบาตถงึในเมอืงได้  ทีเ่ปนเช่น

นั้นพึงเห็นเปนเค้าว่าพระสงฆ์นิกายเดิมคงอยู่วัดใหญ่ๆ ในบ้านเมือง  ส่วนพระสงฆ์ลังกาวงศไม่ชอบอยู่

ในลแวกบ้าน เพราะถอืความมกัน้อยสนัโดษเปนสำาคญั  จงึไปอยู ่ณ ทีอ่รญัญกิ  คนทัง้หลายทีเ่ลือ่มใสก็

ไปสร้างอารามถวายพระสงฆ์ลังกาวงศที่ในอรัญญิกนั้น  ครั้นมีกุลบุตรอุปสมบทในนิกายลังกาวงศมาก

ขึ้น ก็สร้างวัดเพิ่มเติมขึ้นในที่อรัญญิก  จึงมีวัดเรียงรายต่อกันไปเปนหลายวัด  อันที่จริงพระสงฆ์นิกาย

เดมิกบันกิายลังกาวงศกถ็อืลทัธหินิยานด้วยกนั แต่เหตุทีท่ำาให้แตกต่างถงึไม่ร่วมสังฆกรรมกนัได้มอียูบ่าง

อย่าง  ว่าแต่ฉเพาะข้อสำาคัญอันมีเค้าเงื่อนยังทราบได้ในเวลานี้ คือ พระสงฆ์นิกายเดิมเห็นจะสังวัธยาย

หินแกะสลักพระเจ้าปรักกรมพาหุ ที่เมืองโปโลนนารุวะ เมืองหลวงเก่าของศรีลังกา
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พระธรรมเปนภาษาสันสกฤต (มาแต่ครั้งพวกขอมปกครอง) แต่พวกนิกายลังกาวงศสังวัธยายเปน 

ภาษามคธ ผิดกันในข้อนี้อย่างหนึ่ง  อีกอย่างหนึ่ง พวกลังกาวงศรังเกียจสมณวงศ์ในประเทศสยาม 

ทำานองจะเห็นว่าปะปนกับพวกถือลัทธิมหายานมาเสียช้านาน ถือว่าเปนนานาสังวาสไม่ยอมร่วม

สงัฆกรรม พระสงฆ์จงึแยกกนัอยูเ่ปน 2 นกิาย ทัง้ทีเ่มอืงสโุขทยัแลเมอืงเชยีงใหม่  เหตทุีจ่ะรวมพระสงฆ์ 

เปนนิกายอันเดียวกันนั้น สันนิษฐานว่าคงเกิดแต่พวกผู้มีบันดาศักดิ์นิยมบวชเรียนในนิกายลังกาวงศ 

มากขึ้นทุกที  เมื่อความนิยมนั้นแพร่หลายลงไปถึงพลเมือง ก็พากันบวชเรียนในนิกายลังกาวงศยิ่ง 

มากขึ้น  เปนเหตุให้พระสงฆ์นิกายเดิมน้อยลงโดยลำาดับมา  จนที่สุดจึงต้องรวมกับนิกายลังกาวงศ  ข้อ

ที่ว่ารวมกันโดยปรองดองนั้น มีที่สังเกตอยู่ 2 อย่าง  คือในวิธีบรรพชาอุปสมบทซึ่งยังใช้กันอยู่โดยมาก      

แม้จนทุกวันนี้ ผู้บรรพชาต้องรับพระไตรสรณคมน์เปนภาษามคธว่า พุทฺธำ สรณำ คจฺฉามิ ครั้ง 1  แลยัง

ต้องรบัพระไตรสรณคมน์เปนภาษาสนัสกฤตว่า พทุธฺม ฺสรณม ฺคจฉฺาม ิอกีครัง้ 1  ข้อนีส่้อให้เหน็ว่าเพราะ

พวกลังกาวงศสังวัธยายพระธรรมเปนภาษามคธ  พวกนิกายเดิมสังวัธยายเปนภาษาสันสกฤต  เพื่อจะ

ให้การบรรพชาสมบูรณ์ตามคตท้ัิง 2 นกิาย จงึให้รบัพระไตรสรณคมน์ 2 อย่าง  ยงัมทีีส่งัเกตอีกอย่างหนึง่

ที่ใบสีมาพระอุโบสถ  บันดาวัดซึ่งสร้างแต่ครั้งสุโขทัยมา แม้จนถึงกรุงรัตนโกสินทรนี้  ถ้าเปนวัดหลวง 

มักทำาใบสีมา 2 แผ่นปักซ้อนกัน  ถ้าเปนวัดราษฎรทำาสีมาแต่แผ่นเดียว2  สันนิษฐานว่าเดิมคงปักสีมา

แต่แผ่นเดียวเหมือนกันหมด  ครั้นพวกพระสงฆ์ลังกาวงศเข้ามาตั้ง รังเกียจสมณวงศในประเทศสยาม

ดังกล่าวมาแล้ว จึงรังเกียจสีมาซึ่งพระสงฆ์สยามผูกไว้ ไม่ยอมทำาสังฆกรรมเช่นให้อุปสมบทในวัดเดิม    

ข้อนี้ย่อมเปนความลำาบากแก่พวกท่ีเคยอุปสมบทบุตรหลานในวัดสำาหรับตระกูล หรือซ่ึงเคยให้อยู่วัด

ใกล้บ้านเรอืนอปุการะกนัง่ายมาแต่ก่อน  คงอาศรยัเหตเุหล่านีเ้ปนต้น พระเจ้าแผ่นดินจึงทรงอาราธนา

พระสงฆ์ลงักาวงศให้ผกูสมีาบันดาวดัหลวงซำา้อีกครัง้หนึง่  เพือ่ให้ทำาสงัฆกรรมได้ทัง้พระสงฆ์นกิายเดมิ

แลนิกายลังกาวงศ  วัดใดที่ได้ผูกสีมาซำ้าแล้วจึงให้ปักใบสีมาเพิ่มขึ้นเปน 2 ใบเปนสำาคัญ  โบสถ์ที่มีใบ

สีมา 2 ใบจึงเปนวัดหลวงเปนพื้น3  ตั้งแต่ลัทธิลังกาวงศมารุ่งเรืองในประเทศสยาม ไทยก็รับแบบแผน 

ของลังกามาประพฤติในการถือพระพุทธสาสนา เปนต้นว่าการสร้างพุทธเจดีย์ก็สร้างตามคติลังกา   

พระธรรมกท็ิง้ภาษาสนัสกฤตกลบัสาธยายเปนภาษามคธ  เปนเหตใุห้การศกึษาภาษามคธเจรญิรุง่เรอืง

ในประเทศสยามแต่นัน้มา  ข้อนีพึ้งเห็นได้ในหนงัสอืไตรภูมพิระร่วง4 ซ่ึงพระมหาธรรมราชา (พญาลทิยั) 

พระเจ้ากรุงสุโขทัยทรงแต่งไว้ ในบานแพนกปรากฏนามคัมภีร์พระไตรปิฎก แลนามพระเถระกับทั้ง        

ราชบณัฑติทีไ่ด้ทรงปรกึษาสอบสวนเปนอนัมาก  ส่วนพระสงฆ์นัน้ ตัง้แต่รวมเปนนกิายอนัเดยีวกันแล้ว 

ก็กำาหนดต่างกันแต่โดยสมาทานธุระเปน 2 พวกตามแบบอย่างในเมืองลังกา  คือพวกซ่ึงสมาทาน 

คันถะธุระ เล่าเรียนภาษามคธเพื่อศึกษาพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก มักอยู่วัดในบ้านเมืองอันเปน

สำานักหลักแหล่งที่เล่าเรียนได้ชื่อว่า “พระสงฆ์คามวาสี” พวก 1 พวกซึ่งสมาทานวิปัสสนาธุระ ชอบ

บำาเพ็ญภาวนาหาความวิมุติ มักอยู่วัดในอรัญญิก ได้ชื่อว่า“พระสงฆ์อรัญวาสี”5 พวก 1 แต่เปนนิกาย

อันเดียวกัน
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ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหง ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ของพญาลิไท 

(ในบทความนี้เขียน ลิทัย)

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหง
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 แต่การท่ีไทยรับถือลัทธิลังกาวงศครั้งนั้นไม่ได้ทิ้งขนบธรรมเนียมแม้เปนฝ่ายสาสนาอื่น 

ซึ่งได้เคยประพฤติมาแต่ก่อนทั้งหมด ด้วยนิสัยไทยเลือกใช้แต่ที่เห็นว่าเปนประโยชน์ดังกล่าว 

มาแล้ว เพราะฉนั้นประเพณีการบ้านเมืองซึ่งเคยถือคติตามทางสาสนาพราหมณ์ อันมิได้ขัดข้องแก ่

พระพุทธสาสนา ก็คงถือต่อมา  แม้ภาษาสันสกฤตก็ยังศึกษาแลใช้ปะปนในภาษาไทยมิได้เลิกถอนไป      

ทีเดียว  มีการบางอย่างซึ่งไทยรับลัทธิลังกามาแก้ไขใช้ให้เหมาะแก่ความนิยมในภูมิประเทศ  เปนต้น

ว่าตัวอักษรซึ่งเขียนพระไตรปิฎก คงใช้ตัวอักษรขอม  พุทธเจดีย์บางอย่างก็คิดแบบแผนขึ้นใหม่ ดังเช่น

รปูพระเจดย์ีสโุขทยั เปนต้น  พระพทุธสาสนาทีถ่อืกนัในประเทศสยามควรนบัว่าเกดิเปนลทัธสิยามวงศ 

ตั้งแต่กรุงสุโขทัยเปนราชธานีสืบมา  จนเมื่อปลายสมัยเมื่อกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ที่เมืองลังกาเกิด

จลาจลหมดสิ้นสมณวงศ ได้มาขอคณะสงฆ์ไทยมีพระอุบาลีเปนประธานออกไปให้อุปสมบท กลับต้ัง

สมณวงศขึ้นในลังกาทวีป  ยังเรียกว่านิกายสยามวงศหรืออุบาลีวงศอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)

      

1 ตำานานสังคายนาว่าทำาเมื่อ พ.ศ.1587 เร็วไปกว่าที่กล่าวในพงศาวดารลังกา 
2 ที่วัดเขารังแร้งที่เมืองสวรรคโลก แลวัดสำาคัญที่ในเมืองเชียงใหม่โดยมาก ปักหินสีมาซ้อนกันถึง 3 ชั้น
3 วนิจิฉยัอนันี ้ข้าพเจ้าได้เคยกราบทูลสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรบัรองเหน็ชอบด้วย แลดำารสัว่าให้เขยีน

ลงไว้ให้ปรากฏ ส่วนวัดที่มีสีมาถึง 3 ชั้นก็คงเปนเพราะมีพระสงฆ์ลังกาวงศพวกอื่นซึ่งมาภายหลัง ถือลัทธิแปลกออกไป รังเกียจสีมา

เดิม จึงผูกซำ้าอีกครั้งหนึ่งตามประเพณีเช่นเคยทำามาแต่ก่อน
4 หนังสือไตรภูมิพระร่วง (หอพระสมุดฯ พิมพ์แล้ว) เปนหนังสือแต่งในภาษาไทยเก่าที่สุดซึ่งปรากฎอยู่ นอกจากศิลาจารึก
5 ในลังกาเรียกว่า “วนะวาสี” สันนิษฐานว่า เพราะในเกาะลังกาภูมิประเทศเปนภูเขาโดยมาก ออกไปห่างบ้านเมืองไม่เท่าใดนักก็ถึง

ป่าดง พระสงฆ์พวกนั้นอยู่วัดในดงจึงเรียกว่าวนะวาสี

+
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LIGHT OF SIAM

Monuments of the Buddha in Siam(#2)
Prince Damrong Rajanubhab

Translated to English : Sulak Sivaraksa and A.B. Griswold

Fourth period: the Ceylon Order
The history of the establishment of the Ceylon Order in Siam begins in B.E. 1696 
(1153 A.D.) when King Parakramabahu was reigning over Ceylon1. This monarch may be 
regarded as one of the greatest kings in the history of Ceylon; he was strong enough to 
conquer the Tamil states; and as a supporter of Buddhism he followed the example of 
King Asoka. He invited the Mahathera Kassapa to preside over a council to reform the 
monkhood (the  Seventh Council according to the reckoning of the southern school of 
Buddhism), to standardize the regulations of conduct among the various communities, 
and unite the Order into single sect again2. As a result the Buddhist religion in Ceylon 
regained its lustre.
 When the news of the reform reached Burma, Ramannanesa and Siam, many 
monks from those countries went to Ceylon to learn about it. They were impressed 
by the practices of the Sinhalese monks and wanted to introduce the reforms into 
their own countries. At first the Sinhalese monks were opposed to the plan, on the 
ground that the monastic practices in different countries had grown divergent over a 
long period of time, so they stipulated that the monks from foreign countries should 
first be reordained in the united Ceylon sect. To this the foreign monks agreed. Hence 
the first re-ordination ceremonies in Buddhist history were performed.
 The foreign monks stayed long enough to make a thorough study of the 
Doctrine and the Discipline according to the Ceylon school. Then they returned to 
their own countries, some of them bringing Sinhalese monks with them. When they 
reached home their fellow-countrymen could see for themselves that the monks of 
the Ceylon Order were strict in their observance of the doctrine and the Discipline. In 
Burma, Ramannadesa and Siam, as well as Lan Na, Lan Chang and Cambodia, the lay 
people were more and more filled with zeal as time went on, and had their sons and 
grandsons ordained in the Ceylon Order. This, in brief, is how the Ceylon Order came 
to be established in this countries.



The Light of Dharma July 2022 - June 2023   53

Book cover : Monuments of the Buddha in Siam

 It seems the Ceylon Order was introduced into Siam around B.E. 1800 (say 1250 
A.D.), It was first established at Nagara Sri Dharmaraja by Siamese monks who had return 
from Ceylon after being re-ordained there. These monks invited their Sinhalese brethren 
to help them rebuild the Mahadhatu (the Monument of the Great Relic) in that city 
and give it the form of the Sinhalese stupa which it now has. When the renown of the 
Ceylon Order reached Sukhodaya, where the dynasty of Pra Ruang was reigning, the 
King, filled with Zeal, invited a senior monk belonging to that Order to come to his 
capital. From that time on, the Order flourished greatlyin Siam. This is reflected in the 
inscription of King Ram Kamheng, dating from shortly after B.E. 1820 (1827 A.D.)3, which 
says : ‘West of this city of Sukhodaya is the Arannika (forest-monastery), built by King 
Ram Kamheng as a gift to the Mahathera Sangharaja, the sage who has studied the 
scriptures from beginning to end, who is wiser than any other monk in the kingdom, 
and who has come here from the city of Sri Dharmaraja.4.’
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 In Siam after the introduction of the Ceylon Order the Mahayana gradually 
declined and finally disappeared. As a result all the monks in the country belonged 
to the Hinayana school. At first they were devided into two sects, those ordained with 
the old rites, and those ordained with the Sinhalese rites,but eventually they were 
united in a single sect. The same is true of the monkhood in Burma, Ramannadesa 
and Cambodia. In Ramannadesa, as we know from the Kalyani inscription of King            
Ramadhipati Sri Pitakadhara of Hamsavati, the two sects were united in compliance 
with a royal decree5, but there is much evidence to show that in Siam they came 
together voluntarily. To make this clear will require a rather long explanation, which 
we trust the reader will not find tiresome.
 It appears from the inscriptions of Sukhodaya and Chieng Mai that the                
monks of the Ceylon Sect lived in monasteries in the forest. When we examine the two 
places we see that the statement is true. While all the big monasteries which contained 
monuments of importance to the polity, such as the Mahadhatu at Sukhodaya and 
Cetiya Luang at Chieng Mai, are located in town, there are also groups of monasteries 
of another sort, medium in size and located about four kilometers from the town. The 
chief establishments of the Ceylon sect, such as the Mango Grove Monastery where 
the Mahasvami Sangharaja of Sukhodya resided, and the Red Forest Monastery which 
was the residence of the Sangharaja of Chieng Mai6, were built in forested places of 
the sort mentioned above, secluded from the centers of population but still close 
enough to the town for the monks to go there on foot to collect alms. All this shows 
that while the monks of the Old Sect lived in big monasteries in town, those of the 
Ceylon Sect avoided the neighbourhood of populated places, believing it important 
to be content with very little and to live in solitude. The lay people who had faith 
in them built forest hermitages for them; and when the monks in the Ceylon Sect 
increased in number the hermitages were expanded into forest monasteries. That is 
why so many monasteries were strewn about the countryside.
 In reality the monks of both sects belonged to the Hinayana school, but there 
were several differences in practice between them which prevented them from joining 
together in the performance of certain rites7. The chief point of difference, traces of 
which can still be observed today, was that the members of the Old Sect recited the 
Dharma in Sanskrit (survival of the practice during the period of Khmer rule), whereas 
the Ceylon Sect recited it in Pali. This was one difficulty; another was that the monks of 
the Ceylon Sect held aloof from the Old Siamese Sect, whose practice they probably 
considered indiscriminate and contaminated by long association with the Mahayana, 
so that they were unwilling to perform the rites jointly with them. That is why the two 
sects remained separate for some time both at Sukhodaya and at Chieng Mai8. The 
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reason why they eventually merged, it may be surmised, was that more and more 
persons of influence joined the Ceylon Sect for ordition and study, and people in 
general followed their example. As the Ceylon Sect gained in numbers, the Old Sect 
declined in importance, until at last it had to merge with the Ceylon Sect. The both 
sides made compromises to effect the merger may be seen from two observations.

High relief sculpture of King Parakramabahu at Polonnaruwa the old capital city of Ceylon

 In the ordination ceremony, as it is still generally performed today, they         
candidate takes the Three Refuges first in Pali, Buddhan saranan gacchani, and then 
in Saskrit, Buddham saranumgacchami.9 This is because the Ceylon Sect used Pali 
in reciting, whereas the Old Sect used Sanskrit. So as to complete the ordination in         
accordance with the rites of both sects, the candidate had to take the Three Refuges 
in both languages.
 The second observation concern the sima boundary-stones of an uposathagara 
(ordination hall)10. Ever since the Sukhodaya period, right up to the present time, those 
in Royal monasteries11 are set up in pairs, whereas in ordinary monasteries they are 
single slabs12. It may be surmised that originally a single boundary-stone set up at each 
of the required points was sufficient for all kinds of monasteries. But when the monks 
of the Ceylon Sect raised objections to the practices of the Old Siamese Sect, they 
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Inscription of King Ram Kamheng Traibhumi of Pra Ruang written by Brana Lidaya

Pagoda at Wat Mahathat, Sukhodaya
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would naturally object to the method used by the Old Sect for setting up boundary- 
stones13 and refuse to perform ordinations and other rites in their monasteries, This 
might be awkward for people who were accustomed to having their relatives ordained 
in a monastery to which the family made regular benefactions, or who wanted them 
to stay in a monastery near home where the family could support them more easily. 
Probably for reasons of this sort the King invited the monks of the Ceylon Order to 
add a new set of boundary-stones to the uposathagaras in the Royal monasteries so 
that members of both sects could perform the rites in them. In this case a new bound-
ary-stone was set up beside each of the old ones. It is mostly in Royal monasteries 
that the uposathagaras have double sima boundary-stones14.
 As the Ceylon Order in Siam gained in lustre, the Siamese adopted its monastic 
practices as well as its doctrine. In building religious monuments,for example, they 
built them in Sinhalese style. They replaced Sanskrit with Pali in reciting the Doctrine, 
and the study of Pali flourished. This may be seen from the Traibhumi of Pra Ruang 
written by King Mahadharmaraja of Sokhodaya (Brana Lidaya), the introduction to 
which refers to many Canonicalbooks, as well as the names of numerous scholars, 
both monks and layman, whom the author consulted15.
 After the monkhood was united into a single sect it still consisted of two 
groups which,as in Ceylon, were distinguished from each other by the duties in which 
they specialized. One group specialized in ganthadhura, literary ‘the obligationof the 
books’, i.e. learning Pali and studying the Buddha’s words as recorded in the Cannon; 
and as they usually lived in town monasteries which were centers of study, they were 
called Gamavasi16. The other group specialized in vipassanadhura, ‘the obligation of 
introspection’, i.e. engaging in deep meditation in quest of enlightenment; and as they 
usually lived in forest monasteries they were called Arannavasi, ‘forest-dwellers’17. 
Both groups, however, belonged to the same sect.
 When the Siamese adopted the Sinhalese form of Buddhism they did not 
drop all their former observances, even though some of these were based on other 
religions. As we have said, the Siamese like to choose whatever is of practical use. 
State ceremonies based on Brahmanical beliefs, which are no concern of Buddhism, 
continued to be performed as before. They study of Sanskrit, which had supplied so 
many loan-words to the Siamese language, was not abandoned. Certain usages adopted 
from Ceylon were modified to accord with Siamese practice, for example Pali texts 
were written in Khmer script18. New types of Buddhist monument were developed, 
such as the form of reliquary tower which is characteristic of Sukhodaya19.
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 The form of Buddhism practiced in Siam from the Sukhodaya period right down 
to the end of the Ayudhya period can really be regarded as constituting a special          
Siamese Order. When a long series of troubles in Ceylon brought the monkhood 
there to the verge of extinction, an appeal was sent to Siam for help, whereupon a 
chapter of Siamese monks headed by the Venerable Upali went to Ceylon to perform               
ordinations and reestablish the succession20. The order they brought into being, which 
is still in existence today, is known as Syamavamsa or Upalivamsa Sect.

(to be continued)
     

1  For Parakramabahu I (r. 1153-1188 A.D.), see the University of Ceylon’s History of Ceylon, Colombo, 1960,               

pp, 461-506. (A.B.G.)
2 The author remarks in a footnote that the Tamnan Sangayana places this Council in B.E. 1587 (1044 A.D.),                

an earlier date than the Ceylon histories give. According to the University of Ceylon’s History of Ceylon (p. 569) 

it was held in 1165 A.D. During the wars with the Tamils the Order had become disrupted and disorganized, 

discipline was lax, and the monkhood had split into various sects and factions. The Mahavihara was regarded as 

the repository of the most orthodox tradition, but even within it there were dissident factions. Two other great 

monasteries, the Abhayagiri and the Jatavana, held divergent views. The unworthy monks were expelled from 

the Order; a code of disciplinary rules was drawn up for those who remained; the factions within the Mahavihara 

were reconciled; and finally all the communities were united under the Mahavihara. See op. cit., pp. 567-9 and 

585. This Council was apparently not charged with the task of revising the texts of Tripitaka. (A.B.G.)  
3  The date of this inscription is really equivalent to 1292 A.D. (A.B.G.) 
4  See JSS 59/2, p. 212. There is no definite evidence in the inscription  of anywhere else to show that this monk 

belonged to the Ceylon Order. Prince Damrong’s guess to that effect is plausible, but not necessarily right; JSS 

60/1. P. 51, also p. 67 note 10. (A.B.G.)
5 For the inscription see Taw Sein Ko, The Kalayani Inscription erected by Dhammaceti at Pegu in 1476 A.D., Ran-

goon, 1892. This king is usually known as Dhammacetiya. (A.B.G.) 
6 According to the usual rule a ‘forest monasteries’ has to be at least 500 bow-lengths (about a kilometer) from 

the nearest town or village. The Mango Glove Monastery is about one kilometer west of Sukhodaya; for the 

Mahasami Sangharaja who was installed there in 1361, see JSS 61/1, pp. 169-167. The Red Forest Monastery is 

about 2 kilometers from the Chieng Mai city wall. (A.B.G.)
7 sanghakamma, ‘acts of the Sangha’, i.e. the rites of ordination, uposatha and pavarana, performed by a chapter 

of monks assembled in solemn conclave. (A.G.B.)
8 But cf. the author’s observation that there are no images of Bodhisattvas of Northern Siam, by which he seems 

to imply that the Mahayana had never been practiced there (A.B.G.)
9 H.R.H. Prince Vajiranana Varorasa, who was Supreme Patriarch in the sixth Reign, abolished this practice. In the 

ordination ceremony the candidate now takes the Three Refuges in Pali only. (D.R.)  
10 The sima boundary-stones are the eight slabs of stone set upright around the uposathagara at the car-

dinal and sub-cardinal points, plus one buried in the center. When they are ‘single’, there is only one 

at each point; when ‘double’, there is a pair of them at each point. If ordinations and other ceremony 

held in in the uposathagara are to be valid, the sima boundary-stones must be set in place according to   
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a complex formular and accompanied by the proper ceremony. See Taw Sein Ko, The Kalyani Inscriptions,            

op. cit. (A.B.G.)
11 The Royal monasteries are those built by the Royal bounty or placed under the King’s patronage. (A.B.G.)
12 At Wat Kao Rung Reng, and at many important monasteries in Chieng Mai, there are triple boundary-stones. (D.R.)
13  i.e. they would question whether the rites had been properly performed when the boundary-stones were set in 

place. If they had not, then ordinations performed in the uposatthagara would not be valid. (A.B.G.)
14 When I suggested this hypothesis to the Prince Patriarch Vajiranana Varorasa, he agreed with it and asked me 

to put it in writing for publication. As the triple boundary-stones in some monasteries, they are    probably due 

to the members of another Ceylon Sect who came later and objected to the method used by the first Ceylon 

Sect in installing boundary-stones, which made it necessary to install still another set. (D.R.) The learned author 

is almost certainly referring to the reformed Ceylon Sect which became active at Chieng Mai in the mid-15th 

century. The disputes they raised about sima boundary-stones are recounted at length in Mulasasana. (A.B.G.)
15 The Royal Library has published this book, which is the oldest surviving text in Siamese except for the inscriptions. 

(D.R.) Cf. above, note 25. Mr. Archaimbault has recently made a French translation of this book, which is now in 

the press. (A.B.G)
16 Literally ‘village-dwellers’. They were also known as Nagaravasi, town-dwellers. (A.B.G.)
17 In Ceylon they called Vanavasi, apparently because Ceylon is a mountainous island, and in general as soon 

as a person goes outside of a town he finds himself in the jungle. As these monks live in the jungle they are 

called Vanavasi. (D.R.) According to the Pali dictionaries  both aranna and vana mean ‘forest’, though aranna can 

also have the more general meaning of ‘solitute’. In Siamese poetry, however,the word bnam or banam (both 

written พนม) can mean either ‘mountain’ or ‘forest’ (bnam is the Khmer word for a mountain, while banam 

is bollowed from Pali vanam, the inflected form of vana), so vanavasi could by extension be understood as 

‘mountain-dweller’. (A.B.G.) 
18 Sanskrit and Pali were generally written in the script of the country where they were intended to be read. In 

Cambodia, Sanskrit was written in Khmer script, and in Ceylon Pali was written in Sinhalese script. Probably the 

Khmer script was used for Sanskrit at Sukhodaya before the invention of the Siamese script in 1283 A.D. (for the 

date, see JSS 59/2, p. 217), and continued to be used for that purpose afterward. It would therefore be natural 

to use it for Pali; and this usage continued in Siam up to modern time. (A.B.G.)
19 The ;lotus-bud’ tower, also called เจดีย์ไทย or เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์.

20
 This was in 1750, during the reign of King Paramakosa of Siam. For further information, see An Account of King 

Kirti Sri’s Embassy to Siam in 1672 Saka (1750 A.D.), translated from Sinhalese by P.E. Pieris, Journal of the Royal 

Asiatic Society, Ceylon Branch, Vol. XVIII, No. 54, 1903, p. 17ff.; also Copleston, Buddhism in Magadha and in 

Ceylon, London, 1892, pp. 405-411. (A.B.G.)

+
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แสงนิมิต

น้อมรฦกพระมหากรุณาธิคุณ
หรินทร์ สุขวัจน์

ด้วยน�้าพระทัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว (คร้ังทรงดำารง

พระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร)  

ทีพ่ระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ พล.ต.ท.สมควร หรกิลุ นำา

นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  

เข้าเฝ้าเป็นคนสดุท้ายขณะจะเสดจ็พระราชดำาเนนิกลับ หลังทรง

ปฏิบตัพิระราชกจิ ณ วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) เมอืงภเูกต็เสรจ็ลง 

ในวันที่ 23 กันยายน 2545 เพ่ือทูลเกล้าถวายพระพุทธรูป 

องค์จำาลอง หน้าตกั 5 นิว้ ในโครงการก่อสร้างองค์พระขนาดใหญ่

ประดิษฐาน ณ ยอดเขานาคเกิด โดย พล.ต.ท.สมควรกราบทูล

ว่านายสุพรเป็นตัวแทนคณะผู้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ถวาย

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ตรัสถามว่าองค์ใหญ่จะ

สร้างไว้ที่ไหน และนายสุพรได้กราบทูลตอบว่าจะสร้างบนเขา

นาคเกิด

 ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2542 สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมา

จากประเทศศรลีงักาตามคำากราบบังคมทูลขอของนางอญัชล ีวานชิ เทพบตุร สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร

จงัหวดัภเูกต็ เพือ่อญัเชญิมาประดษิฐาน ณ วัดไชยธาราราม  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาล

ที ่9 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามกฎุราชกมุาร เสด็จพระราชดำาเนนิ

มาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทยบารมีประกาศ ณ วัดไชยธาราราม 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 ดังกล่าวข้างต้น

 นับเป็นนิมิตหมายแก่โครงการสร้างพระใหญ่เมืองภูเก็ต และเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อ 

พสกนกิรชาวภเูกต็ทีร่่วมแรงร่วมใจกันสร้างพุทธปฏมิากรน้ี ในวาระครบยีสิ่บปีของการดำาเนนิโครงการฯ 

โดยมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ในปีนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงรับ

การถวายพระพุทธรูปองค์จำาลองจาก

สุพร วนิชกุล

พระพุทธรูปองค์จริงทองเหลือง หน้าตัก 

5.49 เมตร  สูง 12.19 เมตร สร้างเสร็จปี 

2548 ประดิษฐานคู่กันกับองค์พระใหญ่ 

ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

+
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Remembrance The Royal Grace
Harin Sukavat

With his highness kindness of King Rama X,           
as was the Crown Prince, permitted Pol.Lt.Gen.       
Somkhuan Harikun led Suporn Vanichakul, president of 
the Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation, 
to have an audience with royalty after he finished the 
royal duties at Wat Chaithararam Phuket City on July 
23rd, 2002 for presentation the Buddha model, five 
inches long measure, as in the building Big Buddha  
project on Mt. Nakkerd. Pol.Lt.Gen. Somkhuan informed 
the Crown Prince that Suporn was the representative 
of the Big Buddha project to offer the King Rama IX. 
The Crown Prince asked Suporn where the Big Buddha 
will be. Suporn informed him the Big Buddha will be 
built on Mt. Nakkerd. 
 Regarding to the event Ms. Anchalee Vanit 
Theppabut, representative of Phuket, respectfully 
 informed the supreme patriarch who brought the relics 
from Sri Lanka to invite to establish at Wat Chaithararam. 
The King Rama IX was pleased to the Crown Prince 
to go for containing the relics into the Phramahathat 
Pagoda at Wat Chaithararam on September 23rd 2002 
above.

 The event was propitious to the Phuket Big Buddha project, as the royal grace 
to Phuket people who united in action and spirit for the project, in the 20 years           
anniversary of the Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation in this year.

The Crown Prince received the 

Buddha model from Suporn 

Vanichakul.

The Brass Buddha image, 5.49   

meters long measure and 12.19 

high, which was completed in 

2005 A.D. enshrined together with 

the Big Buddha at Buddha Garden 

on Mt. Nakkerd.s 

LIGHT OF SIGNS

+
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แสงมาตุคาม

การประชุมภิกษุณีครั้งประวัติศาสตร์
อักษรศรี

การประชุมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับภิกษุณีและจัดโดยภิกษุณี คือ           

การประชุมภิกษุณีนานาชาติที่พุทธคยา พ.ศ.2530 (The First International Buddhist Nuns 

Conference)  โดยมีผู้ร่วมจัดการประชุม 3 รูป/คน คือ  ภิกษุณีกรรมะ เล็กเช โสโม ชาวอเมริกันซึ่ง

บรรพชาในสายธิเบต แม้ว่าต่อมาจะอุปสมบทในสายเกาหลี แต่ก็ยังครองจีวรในสายธิเบต รูปที่สองคือ

ท่านภิกษุณีอายะเขมา ท่านอุปสมบทท่ีวัดซีไหล สหรัฐอเมริกา และคนที่สามคือ รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ 

กบิลสงิห์ ต่อมาบรรพชาเป็นสามเณร ีพ.ศ.2544 และอุปสมบทเป็นภกิษณุใีนศรีลงักา พ.ศ.2546 (ฉายา       

ธัมมนันทา-บรรณาธิการ)

จดหมายข่าวพุทธสาวิกา เล่มที่ 79 (4/2564)
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 การประชมุครัง้ต่อมา พ.ศ.2534  มศีนูย์สตรีและเยาวชนศกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์เป็น

เจ้าภาพ  ในขณะนัน้ ดร.ฉตัรสมุาลย์เป็นประธานกรรมการ แต่เนือ่งจากท่านเหน็ว่า การประชุมทีจ่ำากดั

เฉพาะภกิษุณแีละนกับวชสตรนีัน้ควรจะขยายฐานออกไป เพือ่ให้ได้การสนบัสนนุจากชาวพทุธมากขึน้  

จึงเสนอว่า ควรจะเป็นการประชุมสตรีชาวพุทธ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งภิกษุณี นักบวชสตรีและอุบาสิกา

 ท่านกรรมะ เล็กเช โสโมคิดว่าควรเป็นการประชุมเฉพาะภิกษุณีเท่านั้น ดร.ฉัตรสุมาลย์จึง         

จัดประชุมนานาชาติเรื่องสตรีชาวพุทธ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งภิกษุณีและอุบาสิกา ภิกษุณีเกาหลีนำาโดย

ประธานภิกษุณีมาสนับสนุนถึง 30 รูป  ในจำานวนผู้เข้าร่วมถึง 200 กว่ารูป/คน

 การประชุมครั้งที่สามไปจัดที่ศรีลังกา  ครั้งนี้เรียกว่า การประชุมศากยะธิดา ครั้งที่ 3  เป็นการ

ประชุมสตรีชาวพุทธนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ  โดยนับครั้งที่ 1 คือ พ.ศ.2530  และครั้งที่ 2 คือ 2534

 ศากยะธิดาเวียนไปประชุมในประเทศต่างๆ ทุกๆ 2 ปี  และหลังจาก 20 ปีผ่านไป ได้กลับมา

ประชุมที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง  จัดที่เสถียรธรรมสถาน โดยคุณแม่ชีศันสนีย์เป็นเจ้าภาพ

 นี่เป็นพื้นฐานประวัติศาสตร์ที่จำาเป็นต้องปูทางให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ

 พ.ศ.2531 โฝวกวางซันจัดการอุปสมบทภิกษุณีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา             

ทีว่ดัซไีหล ลอสแอลเจลสี สหรฐัอเมรกิา มีสตรีและสามเณรจีากประเทศต่างๆ เข้าร่วมรบัการอปุสมบท

มากกว่า 140 รูป  มีสตรีไทยรับการอุปสมบท 2 รูปด้วย แต่การอุปสมบทครั้งนั้นไม่สามารถเริ่มต้น      

การอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ในประเทศอื่นๆ ได้ เพราะฝ่ายเถรวาทไทยไม่ยอมรับ เนื่องจากเป็นสงฆ์          

ต่างนิกายกัน

 พ.ศ.2539  ภกิษสุงฆ์จากเกาหลเีป็นเจ้าภาพจดัการอปุสมบทสตรแีละทศศลีมาตาชาวศรลีงักา

เป็นภิกษุณี 30 รูปที่สารนาถ 

 ภนัเตสวีลพีระภกิษชุาวศรลีงักา ขณะนีท่้านเป็นเลขานกุารกลางของสมาคมมหาโพธิแ์ห่งอนิเดยี 

มีศูนย์กลางทีเ่มืองกลักตัตา ประเทศอินเดยี  นบัการอปุสมบทครัง้นัน้เป็นครัง้แรกในการเริม่ต้นภกิษณุี

สงฆ์ของศรีลังกา  จึงเป็นเหตุให้ท่านจัดการประชุมภิกษุณี ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เพื่อเป็นการ

ฉลองครบ 25 ปีของการเริ่มต้นภิกษุณีสงฆ์ของศรีลังกาในปัจจุบัน

 ในการประชุมจัดออนไลน์โดยทั้งผ่านโปรแกรมซูมและไลฟ์สดผ่านยูทูป เมื่อวันท่ี 17-19 

พฤศจิกายน 2564 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปสดๆ ร้อนๆ

 เพิง่มาทราบจากโปรเฟสเซอร์พมิเลนทราว่า  คณะกรรมการของสมาคมมหาโพธิจั์ดงานมเีวลา

เตรียมตัวกันเพียง 2 เดือน แต่สามารถเชิญและนิมนต์พระสงฆ์ทั้งพระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุณีสงฆ์

นานาประเทศให้มาร่วมงานได้อย่างสมเกียรติ

 พระผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานมีทั้งพระอาจารย์สุชาโต ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ชา ปัจจุบันอยู่ที่

ออสเตรเลีย  ท่านให้การสนับสนุนการบวชภิกษุณี  ท่านโพธิมหาเถระท่านอยู่ที่ศรีลังกามาหลายสิบปี  

ปัจจุบนัท่านกลบัไปประจำาอยูใ่นอเมรกิากไ็ด้รบันมินต์มากล่าวปาฐกถาให้กำาลงัใจแก่ทมีงาน  ตลอดจน

เส้นทางของการอุปสมบทภิกษุณีที่สมควรเป็นในปัจจุบัน
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 ทางฝ่ายภิกษุณีนั้น มีท่านตถาโลกาชาวอเมริกันมีส่วนร่วมในการจัดงานต้ังแต่ต้น  หลวงแม่       

ธัมมนันทาเองได้รับเกียรติให้กล่าวปาฐกถานำา ทางอินเดียเรียก presidential speech  แต่คนไทยจะ

คุน้กบัคำาว่า keynote speech มากกว่า  ปาฐกถาของท่านได้รบัการตอบรบัดี  ทนัททีีพ่ดูจบ มอีาจารย์

ทีส่อนพทุธศาสนาท่ีมหาวทิยาลยักลักตัตาติดต่อเข้ามาขอเขยีนเรือ่งของหลวงแม่เป็นภาษาฮนิดี เพือ่ให้

เป็นแรงบันดาลใจแก่สตรีชาวอินเดียด้วย

 ในฝ่ายภิกษุณีนั้น มีที่เป็นมหาเถรีแล้ว 3 รูป คือ  ท่านตถาโลกาชาวอเมริกัน  ท่านดร.หลิว

ฟับ วิทิตาธัมมา ชาวเวียดนาม  ภิกษุณีสันตินี ชาวอินโดนีเซีย หลวงแม่ (ไทย) และท่านโพธิจิตตาชาว        

ศรีลังกา แต่ไปประจำาที่ออสเตรเลีย ทั้ง 5 รูปนี้เป็นผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้

 สำาหรบัพวกเราทีต่ดิตามงานทางออนไลน์ ได้เหน็บทบาทของภกิษณีุในบทบาทต่างๆ  เกดิความ

ตระหนักชัดเจนว่า ภิกษุณีเถรวาทในโลกปัจจุบันมีความสามารถและปรับตัวในโลกสมัยใหม่ได้อย่างดี

 ในการประชุมครั้งนี้ ภิกษุณีสายเถรวาทได้มีการรวมตัวกันอย่างแท้จริง  ปรากฏในการร่วมมือ

ร่วมใจทำางานอย่างที่เห็นครั้งนี้

 มีการแสดงความชื่นชมพระเถระท่ีมีความเข้าใจในพันธกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงประดิษฐาน

พุทธบริษัทสี่ โดยมีภิกษุณีสงฆ์อยู่ด้วยตั้งแต่ต้น  ถวายความเคารพและถวายเกียรติต่อพระภิกษุเถระ

ที่มีความรับผิดชอบที่จะให้ความรู้ และสนับสนุนพระภิกษุณีมาตลอดกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา

 ภิกษุณีสงฆ์สายเถรวาทมีการรวมตัวกันอย่างจริงจัง  และก่อต้ังองค์กรสามัคคีภิกษุณีสงฆ์

เถรวาทนานาชาติ  United Theravada Bhikkhuni Sangha International จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

ในการประชุมครั้งนี้เมื่อเพ็ญเดือน 12  ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

การประชุมภิกษุณีนานาชาติครั้งแรกที่พุทธคยา อินเดีย 11-17 กุมภาพันธ์ 2530
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 นอกจากภกิษณุแีล้ว กม็กีารเสนองานของอบุาสกิาทีส่นบัสนนุการประดษิฐานภกิษณุสีงฆ์สาย

เถรวาทในกว่าสองทศวรรษทีผ่่านมา  มทัีง้มาดามรันชน ีเดอ ซิลวาชาวศรีลังกา  สำาหรับท่านนี ้มภีกิษณุี

ชาวออสเตรเลียเขียนชีวประวัติของท่านด้วย  อีกท่านหนึ่งคือ ดร.เห-มา คุณดิลก (ใส่เครื่องหมายเพื่อ

กันไม่ให้อ่านผิด แปลว่า ทองคำา)  ทั้งสองท่านที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นเพื่อนกับท่านธัมมนันทาตั้งแต่เมื่อ

เริ่มทำางานด้านภิกษุณีตั้งแต่ พ.ศ.2530 โน่น 

 ในช่วงบ่ายของวนัที ่19  มผู้ีพดูถงึ 16 ท่าน  มภีกิษณุดีร.หลวิฟับแบ่งงานกนักบัท่านธมัมนนัทา 

ผลัดกันเป็นผู้ดำาเนินรายการ ช่วงแรกภิกษุณีหลิวฟับเป็นผู้กล่าวเชิญผู้พูด 7 ท่าน รวมท้ังท่าน 

ธัมมนันทาเอง  พูดในประเด็นเรื่องความสำาคัญในการที่ผู้ที่บวชแล้วต้องได้รับการอบรมเรื่องวินัย

การประชุมสตรีชาวพุทธนานาชาติครั้งที่สองที่ประเทศไทย ปี 2534

การประชุมสตรีชาวพุทธนานาชาติครั้งที่สองที่ประเทศไทย ปี 2534
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 เมื่อภิกษุณีธัมมนันทาพูดเสร็จก็สลับหน้าที่กัน ท่านธัมมนันทาไปเป็นผู้ดำาเนินรายการ และ

กล่าวนิมนต์ภิกษุณีหลิวฟับพูดในเรื่องการบริหารจัดการภิกษุณีอารามของท่านที่เวียดนาม  ตั้งแต่คัด

สรรคนที่เข้ามาบวช  น่าสนใจมาก  ท่านแบ่งเป็นขั้นบันได  ขั้นแรก เข้ามาอยู่วัดก่อนสัก 2 เดือน จึง

ขยบัขึน้เป็นอบุาสิกา อกี 3 เดือนแล้วจงึอนญุาตให้ปลงผมเป็นอนาคารกิอกีระยะหนึง่  แล้วจงึบรรพชา

เป็นสามเณรี  ท่ีวัดของท่าน สามเณรีและสิกขมานาฝึกปฏิบัติถึง 4 ปี จึงจะได้อุปสมบทเป็นภิกษุณ ี  

ท่านเล่าถึงการแบ่งงานการสอน การดูแลวัด และตลอดจนการจัดการรายรับรายจ่ายของวัด  เป็นการ

นำาเสนอที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างของภิกษุณีอารามที่ดีได้ต่อไป

 เนือ่งจากเวลาของการเสนองานในช่วงเช้าล่วงเลยเข้ามาจนถงึช่วงบ่าย การเสนองานในช่วงบ่าย 

ผู้พูดในช่วงบ่ายหลังยังเหลืออีกถึง 9 ท่าน จึงต้องกระชับเวลาเข้ามา มีภิกษุณีชาวอินเดียจากปูเนขอ

พูดเป็นภาษาฮินดี  ท่านเล่าถึงความยากลำาบากในความพยายามที่จะสร้างอาราม  เล่าไปร้องไห้ไปจน

ลูกศิษย์ของท่านเข้ามาช่วยพูดต่อ ภิกษุณีจากประเทศอื่นๆ ล้วนผ่านอุปสรรคมาด้วยกันทั้งนั้น บางคน

พยายามห้ามท่าน  แต่ผู้ดำาเนินรายการเป็นหลวงแม่ธัมมนันทา  ท่านกลับบอกว่าร้องไห้ได้ นี่เป็นเวทีที่

พี่น้องภิกษุภิกษุณีสงฆ์จะได้รับทราบความทุกข์ยากของกันและกัน

ภิกษุณีธัมมนันทา ภันเตสีวลีพระภิกษุชาวศรีลังกา 

 ในขณะที่เวลาในอินเดียเข้าไป 6 โมงเย็นแล้ว  แต่เวลาที่ประเทศไทยเป็นทุ่มครึ่ง  ลูกศิษย์ที่

วตัร(หมายถึงอารามทีห่ลวงแม่ธมัมนันทาก่อตัง้ขึน้ทีน่ครปฐม คอื วตัรทรงธรรมกลัยาณภีกิษณุอีาราม-

บรรณาธกิาร) อญัเชญิกระทงเข้ามาให้หลวงแม่และหลวงพีป่รปิณุณาทีช่่วยหลวงแม่ดูแลเรือ่งเทคนคิใน

การใช้โปรแกรมออนไลน์อยู่ ได้ร่วมกันอธิษฐานเพื่อนำากระทงไปลอย

 จบการประชุมครั้งสำาคัญไปด้วยดี  หลวงแม่ธัมมนันทาได้ปฏิบัติในเร่ืองสร้างขันติธรรม โดย

การนัง่อยูน่านถงึ 6 ชัว่โมงครึง่  แต่การประชมุสำาเร็จลงด้วยดีทกุประการ  เป็นอกีก้าวย่างหนึง่ของงาน

สืบสานพระศาสนาโดยภิกษุณีสายเถรวาทที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์  

* จาก “เรื่องจากปก”, จดหมายข่าว พุทธสาวิกา, เล่มที่ 79(4/2564) ISSN 1685-8611, หน้า 1-3

+
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LIGHT OF MOTHERHOOD

Bhikkhunists Historic Meeting*

Uksonsri

The scene of the first Buddhism Meeting about the Bhikkhunists by Bhikkhunists 
was The First International Buddhist Nuns Conference in Bodhgaya 1987 A.D. There 
were three co-organizers, One, Bhikkhuni Kamma Lekshae Somo an American who was 
ordained a novice into the Tibetan Sect and even tough later she was ordained into 
the Korea Buddhist branch, she still wears the Tibetan’s Robes. The second, Bhikkhuni 
Aya-khema was ordained at Seelai Temple in the USA. The third, Associate Professor 
Dr.Chatsuman Kabilsing who was ordained a novice on 2001 A.D. and was later ordained 
to be a Bhikkhuni in Sri Lanka in 2003 A.D. (named Bhikkhuni Dhammananda - Editor). 

Buddha Savika Newsletter, issue 79 (4/2564)
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 The next meeting, arranged by The Women and Youth Study Center and their 
president Dr.Chatsuman, was held at Thammasat University in 1991 A.D.  She thought 
that the meeting should be expanded to garner more support and suggested the 
meeting for female Buddhists, include Bhikkhunists, nuns and laywoman as well. 
 Bhikkhuni Kamma Lekshae thought that the meeting should be for the Bhik-
khunis only. So Dr.Chatsuman convened the international meeting for the Buddhist 
women, the topic being “The Buddhist woman” for participation of Bhikkhunists and 
laywomen. The thirteen Korean Bhikkhunists, led by the Korean Bhikkhunist, and all 
two hundred participants, came to join the event.  
 The third meeting was held in Sri Lanka with the topic being “The Third Meeting 
of Sakya Daughter”. This was a complete meeting of the international Buddhist women, 
the first being in 1987 A.D. with the second taking place in 1991 A.D. 
 The Sakya Daughter meeting was then held in several countries, every two 
years, before returning to Thailand and being held at Sathira Dhammasathan by Nun 
Sansanee.
 This is the necessary background to show the perspective for the readers.
 In 1988 A.D., the Po Guang Shan, a branch of the Buddhist Institute with its 
center in Taiwan, held the first Buddhist Bhikkhunist ordination in Buddhist history, at 
Seelai Temple in Los Angeles. There were more than one hundred and forty women 
and young girl novices including two women who travelled from Thailand to have their 
ordination there. This ordination unfortunately, could not start official ordinations in 
other countries because the Thai Theravada does not accept these events due to the 
differences between sects.

The first International Buddhist Nuns Conference held at Bodh Gaya, India, February 11-17, 1987
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 In 1996 A.D. the Korean Bhikkhu hosted the ordination of thirty women and 
laywomen, at Sarnath in India.   
 Bhantesivali Sri Lanka Bhikkhu the secretary of the Mahabodhi Association of 
India, centered in Calcutta, called the ordination the first Bhikkhunist ordination of Sri 
Lanka. He described the Bhikkhunists as a “Meeting of the past, the present and the 
future,” celebrating 25 years of Sri Lanka’s Bhikkhunists.
 In 2021 A.D., the event was held online via Zoom and YouTube Live, on the 
17th to the 19th of November.

The second International Buddhist Women Conference held in Thailand in 1991

The next conference held in Sri Lanka, called Sakyadhita (Sakya’s daughter-editor) 

the third International 
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 Prof. Phimlenthra gave the Mahabothi Committee barely two months to prepare 
for the event and to honorably invite the international Bhikkhus and Bhikkhunists to 
attend.
 The participating senior monks such as Master Suchato the Luangpu Cha’s 
disciple, living in Australia, supported the Bhikkhunists ordination. Master Bothi Maha 
Thera who lived in Sri Lanka for many years and now lives in America, came to deliver 
a speech encouraging the work of the team and the entire attendees who, just as 
Bhikkhunists, should be in the present moment.    
 Amongst the Bhikkhunists was Tathaloka the American, who joined the event 
from the beginning, and Luangmae Dhammananda (Dr.Chatsuman Kabilsing – Editor) 
who made the opening speech, the ‘presidential speech’. It became the keynote 
speech, to most throughout Thailand. Her speech was about acceptance and afterwards 
a teacher of Buddhism from Calcutta University asked her to translate her speech into 
Hindi. 
 Amongst the Bhikkhunist participants were three Senior Theris, American Master 
Tadhaloka, Vietnamese Master Dr.Lewfub Viditadhamma and Santini Indonesian Bhik-
khunist. Also attending was Luangmae Dhammananda (Thai) and Sri Lankan Bhikkhunist 
Bodhijitta who was stationed in Australia. These five Bhikkhunists attended this historic 
meeting.    
 The online followers could see the many roles the Bhikkhunists, performed 
which made them realize that the Bhikkhunists have the ability to adapt themselves 
into the world of today.
 The participation of the Theravada Bhikkhunists at this meeting revealed the 
outstanding cooperation in their work.
 There was satisfaction for the senior monks who understood the Buddha’s 
announcement of, “The Four Buddhist Companies” (which included the Bhikkhunist) 
from the beginning of Buddha’s time.
 The gathering of the Bhikkhunists, Theravada branch, founded “United Thera-
vada Bhikkhuni Sangha International” at this meeting, in the full moon of Lunar 12th 
Month or November 19th 2021 A.D.
 As well as the Bhikkhunist’s activities there were presentations highlighting the 
work of the laywomen who helped establish Theravada Bhikkhunist, over the past two 
decades. One was Madam Runchani de Silva from Sri Lanka for whom an Australian 
Bhikkhunist wrote her Biography, the other, Dr.Hae-ma Khunadilok. Both have been 
friends of the Dhammananda since 1987 A.D., the beginning of Bhikkhunist works.
 There were sixteen Speakers during the afternoon of the 19th. Dr.Lewfub shared 
the roles of moderator and speaker with Dhammananda. In the first period Dr.Lewfub 
(as moderator) welcomed seven speakers, including Dhammananda, who spoke of the 
important duties, of those ordained, to study Canon law. 
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 After Dhammananda made the speech she took the role of moderator and 
invited Dr.Lewfub to speak about the management of her Bhikkhunist Temple in           
Vietnam. This interesting speech was about the path for those wishing to be ordained. 
The first step involves staying in the temple for two months to become laywoman. 
Three months later the laywoman will cut her hair and become an Anagarika (homeless 
one) before being ordinated to female novice. Then the female novice must learn and 
practice for four years before ordination to be Bhikkhunist. Dr.Lewfub explained about 
the work involved, such as teaching, taking care of the temple including the temple’s 
account. Her presentation could be the model of a good Bhikkhunist Temple.
 Due to the morning presentations running late, the afternoon’s nine speakers, 
had to have their times shaved to fit everyone in. An Indian Bhikkhunist from Pu-ne, 
who asked to speak in Hindi, told about the difficulty trying to found a temple there. 
She spoke with passion until she was overcome with emotion. She required her disciple 
to join her to help her finish her speech. All Bhikkhunists from other countries felt her 
suffering with one attendee asking that she be given a break to compose herself, but 
the moderator, Dhammananda, said that the crying and emotion shown should be 
witnessed, as this meeting was for the Bhikkhus and Bhikkhunists and to understand 
that we all share in each others suffering.   

 At the end of the event, 6 p.m. India local time, 7:30 p.m. in Thailand, the 
Dhammananda’s disciples brought the Krathong (floating basket - Editor) to her and 
Bhikkhunist Paripunna (who helped her to bring the program online) Then, whilst praying 
together, they set it afloat upon the water (as a symbol of “the end” - Editor).   
 This important Buddhist meeting ended in a timely manner. Bhikkhunist           
Dhammananda taking six and half-hours and required the Buddhist attendees to 
stay seated throughout the complete meeting. This was an event in the Theravada’s        
Bhikkhunist inheritance that must be recorded for history.  

* From “The cover story”, Buddha Savika Newsletter Issue 79(4/2564) ISSN 1685-8611, p.1-3 

Bhikkhuni Dhammananda Bhantesivali Sri Lanka Bhikkhu 

+
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บัวสามแบบ

ว่าด้วยการพูดจา 
คนโง่ ชอบเถียง

เขาจึงได้การทะเลาะเบาะแว้งและความบาดหมางตอบแทน

คนฉลาด ชอบถาม

เขาจึงได้ความรู้และมิตรภาพตอบแทน

คนเจ้าปัญญา ชอบนำาเสนอ

เขาจึงได้โอกาสและความเจริญตอบแทน

+

   

SPEAKING
The foolish like to argue;

They only create conflicts and contradictions,

Instead of gaining knowledge.

The clever like to ask.

They create relationship

And gain knowledge.

The wise tend to remain silent;

They observe deeply.

And propose the appropriate.

+

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 27),สำานักพิมพ์ศยาม, หน้า 30, 2559

Chai Na Pol A., The Foolish The Clever The Wise (27th edition), Sayam Publishing House, P. 31, 2016

THREE LOTUSES


