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บันทึกการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจของ
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

งานผูกพัทธสีมา ณ วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

เมืองออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

บันทึกโดย

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ 

(อนิล ธมฺมสากิโย)
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บันทึกการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจของ

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

งานผูกพัทธสีมา ณ วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

เมืองออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายชื่อผู้เดินทาง

๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)   วัดบวรนิเวศวิหาร

๒. พระพรหมมุนี (ชิน อคฺคชิโน)    วัดราชบพิธสีมาราม

๓. พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ)    วัดบวรนิเวศวิหาร

๔. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ธมฺมสากิโย)   วัดบวรนิเวศวิหาร

๕. พระสิริวัฒโนดม (ประกอบ สุภากโร)    วัดราชบพิธสีมาราม

๖. นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา    ไวยาวัจกร สมเด็จพระวันรัต

รายชื่อผู้เดินทางไปล่วงหน้า

๑. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)   วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

๒. พระอรรถกิจโกศล (ธงชัย ธมฺมธโช)   วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

๓. นางวิภาศิริ มะกรสาร

๔. พ.อ. (พิเศษ) หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล

๕. ดร. สมชาย ใบม่วง

วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

เวลา ๒๒.๐๐ น. - เดินทางออกจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

กรุงเทพฯ – ออกซ์ฟอร์ด 

เวลา ๐๑.๑๐ น. - เครื่องบินสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG910 เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยัง   

  กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

เวลา ๐๗.๑๕ น. -  (เวลาอังกฤษ) ถึงสนามบินฮิทโทร กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

เวลา ๑๐.๐๐ น. -  เดินทางถึงวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด เมืองออกซ์ฟอร์ด  

วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด ตั้งอยู่ที่ 356-358 Abingdon 

Road, Oxford OX 1 4TQ สหราชอาณาจักร เป็นวัดทาง

พระพุทธศาสนาเถรวาท ธรรมยุติกนิกาย ที่ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๔๖ โดยพระ ดร. คำาหมาย ธมฺมสามิ ด้วยการสนับสนุน

ของพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 

๙ กาญจนาภิเษก กรรมการมหาเถรสมาคม
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เวลา ๑๑.๐๐ น. -  ฉันภัตตาหารเพลที่วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

เวลา ๑๔.๐๐ น. - สมเด็จพระวันรัต จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธรูปที่บริเวณประกอบพิธีถอนสีมา

 - พระสงฆ์ประกอบพิธีถอนสีมา โดยพระธรรมบัณฑิตเป็นผู้สวดประกาศถอน

  ติจีวราวิปปวาสและสมานสังวาสสีมา จนครอบคลุมพื้นที่เขตสีมาอุโบสถทั้งหมด 

  เสร็จแล้วสวดตรงกลางอีก ๑ จบ เป็นเสร็จพิธีถอนสีมา

 - สวดถอนเสร็จนำาลูกนิมิตทั้ง ๘ ลูก มาตั้งประจำาหลุม

 - สมเด็จพระวันรัต ปิดทองลูกนิมิตลูกกลางที่อยู่ทิศตะวันตก พระสงฆ์และคณะอุบาสก  

  อุบาสิกาก็ปิดทองลูกนิมิตตามอัธยาศัย 

เวลา ๑๙.๐๐ น. - สมเด็จพระวันรัต นำาทำาวัตรสวดมนต์คำ่าและนั่งสมาธิ ๑๕ นาที 

 - สมเด็จพระวันรัต ให้โอวาทพระภิกษุสามเณร 

รายนามพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีถอนสีมา ๑๑ รูป มีดังนี้ ๑. สมเด็จพระวันรัต ๒. พระพรหมมุนี ๓. พระธรรมบัณฑิต                            

๔. พระราชมุนี ๕. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ๖. พระอรรถกิจโกศล ๗. พระสิริวัฒโนดม ๘. พระครูพิเนตศาสนคุณ ๙. พระศิริจันทร์        

โฆษโก   ๑๐. พระคำาหมาย ธมฺมสามิ ๑๑. พระครูปลัดสมศักดิ์ ปณฺฑิโต

คำาสวดถอนติจีวราวิปปวาส

สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. โย โส สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวาโส สมฺมโต, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลำ, สงฺโฆ ตำ ติจีวเรน อวิปฺปวาสำ สมูหเนยฺย. 

เอสา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. โย โส สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวาโส สมฺมโต, สงฺโฆ ตำ ติจีวเรน อวิปฺปวาสำ สมูหนติ. ยสฺสายสฺม

โต ขมติ เอตสฺส ติจีวเรน อวิปฺปวาสสฺส สมุคฆาโต, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส     ภาเสยฺย. สมูหโต โส สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺป

วาโส. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมตำ ธารยามิ.

คำาสวดถอนสมานสังวาสสีมา

สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสำวาสา เอกุโปสถา, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลำ, สงฺโฆ ตำ สีมำ  สมูหเนยฺย. เอ

สา ตฺติ. สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. ยา สา สงฺเฆน สีมา สมฺมตา สมานสำวาสา เอกุโปสถา, สงฺโฆ ตำ สีมำ  สมูหนติ. ยสฺสายสฺมโต ขมติ 

เอติสฺสา สีมาย สมุคฺฆาโต, โส ตุณฺหสฺส, ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย. สมูหตา สา สงฺเฆน สีมา. ขมติ สงฺฆสฺส; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมตำ 

ธารยามิ.
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วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด Oxford

เวลา ๐๖.๓๐ น. - ฉันภัตตาหารเช้า 

เวลา ๐๗.๓๐ น.  - ทำาวัตรเช้า นำาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เสร็จแล้วนั่งสมาธิ ๑๕ นาที

เวลา ๐๙.๐๐ น.  - ออกจากวัดพุทธวิหาร ไปทัศนศึกษาเมืองออกซ์ฟอร์ดและโบสถ์ประจำามหาวิทยาลัย    

  ออกซ์ฟอร์ด

 - ทัศนศึกษาเมืองออกซ์ฟอร์ดจากภายนอก เดินผ่านตลาดประวัติศาสตร์ของเมืองออกซ์ฟอร์ด   

  (Covered Market, Oxford) เป็นตลาดเก่าแก่กว่า ๒๔๐ ปี ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองออกซ์

  ฟอร์ด เป็นตลาดที่ทำาการเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๑๗ และยังเป็น

  ศูนย์กลางการค้าขายของเมืองออกซ์ฟอร์ดแม้ในปัจจุบันนี้ 

 - เข้าชมโบสถ์เซนต์พระแม่แมรี โบสถ์ประจำามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University Church of  

  St Mary the Virgin)

เวลา ๑๐.๕๐ น.  - เดินทางถึงร้านอาหาร Bangkok House, 42a  

  Hythe Bridge Street, Oxford 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  - เจ้าของร้านอาหารถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 

  ทั้งหมด ๑๔ รูป เสร็จภัตตกิจพระสงฆ์  

  ทั้งนั้นอนุโมทนา และ

 - ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

University Church of St Mary the Virgin

โบสถ์เซนต์พระแม่แมรี เป็นโบสถ์ประจำามหา

วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นโบสถ์ที่มีอยู่ก่อนการ

ตั้งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  มีหลักฐานบันทึก

ไว้ว่าสร้างขึ้นเมือ พ.ศ. ๑๖๒๙ เมื่อมีการตั้งมหา

วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นอาคาร

แห่งแรกของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มีการทำา

กิจกรรมทางมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๑๗๙๕ 

ต่อมาใช้โบสถ์นี้เป็นทั้งเป็นที่บรรยาย เป็นหอ

ประชุมรับปริญญา จนถึงเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๖๓ มี

การสร้างหอประชุมประสาทปริญญาบัตร ๒ ชั้น 

ในที่ใกล้ ๆ โดยชั้นล่างเป็นหอประชุมประสาท

ปริญญา ส่วนชั้นบนเป็นห้องสมุดกลางมหาวิทยา

ลัยออกซ์ฟอร์ด ทางด้านสถาปัตยกรรมในคริศต

ศตววรษที่ ๑๕-๑๖ อาคารหลักของโบสถ์มีการ

สร้างใหม่ทั้งหมด นอกจากหอสูงที่ยังมีอยู่ ซึ่ง

มีอายุเก่าแก่ถึง พ.ศ. ๑๘๑๓  
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เวลา ๑๒.๔๕ น.  - ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford   

  University Museum of Natural History) กับพิพิธภัณฑ์พิท ริเวอร์ (Pitt Rivers Museum)

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
Oxford University Museum

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งมหาวิทยา

ลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Museum of 

Natural History) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า พิพิธภัณฑ์แห่งมหา

วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Museum) 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บและแสดงตัวอย่างทางสัตววิทยา 

กีฏวิทยา และธรณีวิทยา อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคาร

ที่มีชื่อเสียงว่า เป็นสุดยอดทางสถาปัตยกรรมของศิลปะ

โกธิคยุคใหม่ของกลางคริสต์ศตววรษที่ ๑๘ อาคารพิพิธ 

ภัณฑ์เองเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ในพิพิธภัณฑ์จัด

แสดงโครงกระดูกของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ ๆ ไว้มากมาย 

เป็น การจัดแสดงให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้

อย่างใกล้ชิด ต่อจากนั้นได้ไปที่พิพิธภัณฑ์พิท ริเวอร์ ซึ่งเป็น

พิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยา เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเชื่อม

ติดกันในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พิท     

ริเวอร์ เป็นวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยาและวัฒนธรรมจากทั่ว

โลก โดยมีหลักการแสดงแต่ดั้งเดิม คือส่วนที่จัดแสดงวัตถุ

ที่สร้างขึ้นจากพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า (ธรรมชาติ) กับส่วน

ที่จัดแสดงวัตถุที่สร้างขึ้นจากมือมนุษย์ (วัฒนธรรม) 

เวลา ๑๓.๓๐ น.  -  ดร. ซาราห์ ซอ (Dr Sarah Shaw) นำาเข้าไปในห้องสมุด Radcliffe Science Library ซึ่งมี ดร. 

  จิเลียน เอวีสัน (Dr. Gillian Evison) หัวหน้าแผนกบุรพศึกษาประจำาห้องสมุด และดร. 

  แอนดูรว์ สกีลตัน (Dr. Andrew Skilton) ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธ ศาสนาและภาษาบาลี 

  คอยถวายการต้อนรับ เพื่อให้ชมคัมภีร์สมุดข่อยโบราณจากประเทศไทยที่เป็นสมบัติของ

  มหาวิทยาลัยได้เก็บรักษาไว้ เพื่อการศึกษาและค้นคว้า

 - Dr Sarah Shaw แนะนำา Dr. Gillian Evison และ Dr. Andrew Skilton แล้วได้ถวายการ

  บรรยายเกี่ยวกับสมุดข่อยโบราณอย่างสั้น ๆ พร้อมกับเปิดสมุดข่อยที่เตรียมเอาไว้เปิดให้เจ้า

  ประคุณสมเด็จฯ ศึกษา ซึ่งได้เตรียมเอาไว้ทั้งหมด ๕ เล่ม เป็นสมุดข่อยยุคอยุธยาตอนต้น ขนาด

  ใหญ่ คือ มีอัตรากว้าง ๒๑ - ๓๐ เซนติเมตร ยาว ๗๑ เซนติเมตรขึ้นไป
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เวลา ๑๔.๔๕ น.  - จากห้องสมุดไปพิพิธภัณฑ์แอซโมเลียน (Ashmolean) ซึ่งมี ดร. แอนดูรว์ ท๊อปซ์ฟิล์ด (Dr. 

  Andrew Topsfield) ภัณฑรักษ์ประจำาพิพิธภัณฑ์คอยถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระ

  วันรัตที่ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ เมื่อทำาการแนะนำาตัวแล้ว ได้นำาพาไปชมส่วนที่จัดแสดงวัตถุ

  ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๒ แกลอรี่ ในชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของอาคารพิพิธภัณฑ์ 

Ashmolean Museum

พิพิธภัณฑ์แอซโมเลียน ชื่อเต็มเรียกว่า พิพิธภัณฑ์แอซโมเลียนแห่งศิลปะ

และโบราณคดี (Ashmolean Museum of Art and Archaeology) เป็น

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๒๑-

๒๒๒๖ วัตถุจัดแสดงประกอบไปด้วย โบราณวัตถุ เหรียญโบราณ หนังสือ 

ภาพ จารึก ตัวอย่างทางธรณีวิทยา และสัตววิทยา  อาคารพิพิธภัณฑ์หลัก

ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ โดยเชื่อมสถาบันโบราณของมหา

วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสองสถาบัน คือสถาบันศิลปะ และโบราณคดี วัตถุจัด

แสดงทางพระพุทธศาสนามีโบราณวัตถุที่เป็นพุทธศิลป์จากแถบประเทศ

เอเซียมากมาย ตั้งแต่ยุคคันธาราฐ ในปากีสถาน มีพระพุทธรูปหินแกะยุค

คันธาราฐ เมื่อ ๒, ๐๐๐ ปีที่แล้ว มีเหรียญทองต่าง ๆ ที่มีพระพุทธรูปในยุค

พระเจ้ากุษาณะเป็นต้น 

 - ก่อนออกจากพิพิธภัณฑ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต มอบหนังสือที่ระลึกและของ

  ที่ระลึกให้กับ Dr. Andrew Topsfield ภัณฑรักษ์ ผู้นำาชมคณะเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ

เวลา ๑๕.๑๕ น. - จากพิพิธภัณฑ์แอซโมเลียนได้เดินไปแบเลียล คอลเลจ (Balliol College) ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน

   ที่ประตูทางเข้าคอลเลจ มีศาสตราจารย์ ดร. สเตฟาโน จาเชตตี (Dr. Stefano Zacchetti) แห่ง

  ศูนย์ออกซ์ฟอร์ดเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา (Oxford Centre for Buddhist Studies) มาคอยถวาย

  การต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต และนำาคณะไปยังห้องประชุมของศูนย์ออกซ์ฟอร์ด

  เพื่อพุทธศาสน์ศึกษาภายในแบเลียล คอลเลจ

ในห้องรับรองมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ออกซ์ฟอร์ดเพื่อพุทธศาสน์ศึกษารอต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตและคณะ 

ซึ่งประกอบด้วย (แถวยืนจากซ้าย) 1. Dr. Sarah Shaw กรรมการ 2. Professor Stefano Zacchetti, Numata Chair of 

Buddhist Studies ผู้อำานวยการ 3. Mr. Stevan Egan ผู้จัดการด้านวางแผน 4. Mr. Lance Cousins กรรมการ 5. Ms Susan 

Gianni ผู้จัดการประจำาสำานักงาน  6. Dr. Andrew Skilton และ 7. Dr. Charles Shaw  (แถวนั่งจากซ้าย) 1. พระพรหมมุนี 2. 

สมเด็จพระวันรัต 3. พระธรรมบัณฑิต และ 4. พระเทพสีลาภรณ์
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 - เมื่อทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์แนะนำาตัวแล้ว Mr. Stevan Egan ผู้จัดการด้านวางแผน ได้อ่าน

  สาสน์ต้อนรับของ ศาสตราจารย์ ริชาร์ด กอมบริดจ์ (Professor Richard Gombrich) ผู้ก่อตั้ง

  ศูนย์ดังนี้

คำาถวายรายงานของศาสตราจารย์ ริชาร์ด กอมบริดจ์ 

ผู้ก่อตั้งศูนย์ออกซ์ฟอร์ดเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา 

(อ่านโดย Mr. Stevan Egan) 

ขอประทานกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตและพระเถรานุเถระทุกรูป 

 นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงและยินดีอย่างยิ่งสำาหรับศูนย์ออกซ์ฟอร์ดเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา ที่มีโอกาสถวายการต้อนรับเป็น

แขกผู้มีเกียรติของศูนย์ในบ่ายวันนี้ เกล้าฯ รู้สึกเสียใจอย่างมากที่ไม่สามารถมาถวายการต้อนรับด้วยตนเอง ก่อนที่เกล้า ฯได้รับแจ้ง

ว่าคณะของเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะมาเยี่ยม เกล้าฯ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮองกง ไปเยี่ยมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ด้านงาน

วิจัยที่เกล้าฯ ทำาอยู่

 เพื่อนร่วมงานของเกล้าฯ จะรายงานถวายเจ้าประคุณสมเด็จฯ เกี่ยวกับความสำาเร็จของศูนย์ และความคาดหมายใน

อนาคตของศูนย์ ฉะนั้น เกล้า ฯ ขอถวายรายงานเพียงสั้น ๆ ว่า พวกเกล้า ฯ ได้ทำางานสำาเร็จไปแล้วมากมาย เช่น สร้างชุดเอกสาร

ทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธศาสน์ศึกษา วารสารพุทธศาสน์ศึกษา (ออกไปแล้ว ๗ เล่ม) จดหมายข่าวส่งไปยัง ๑,๖๐๐ ที่อยู่ ประมาณ 

๕ ครั้งต่อปี จัดการบรรยายประมาณ ๒๐ ครั้งต่อปีในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ให้ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาที่มีอนาคตใน

ขอบเขตของพุทธศาสน์ศึกษา

 กิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินอยู่ และพวกเกล้า ฯ หวังว่าจะดำาเนินต่อไปและเพิ่มทวีคูณมากขึ้น ความ

สำาเร็จยิ่งใหญ่ของพวกเกล้าฯ ก็คือการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์โดยไม่มีแหล่งทุนประจำาที่ไหนมาสนับสนุนแต่อย่างใด พวก

เกล้า ฯ คงดำาเนินกิจกรรมของศูนย์ต่อไปได้ไม่กี่เดือนข้างหน้า นับว่าเป็นเรื่องหลักที่พวกเกล้าฯ กังวล และทำาให้เกล้า ฯ ทุ่มเท

ทั้งเวลาและพละกำาลังทั้งหมดของเกล้า ฯ กับงานของศูนย์ออกซ์ฟอร์ดเพื่อพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์ ฯ เคยได้รับการสนับสนุนจาก

ประเทศพระพุทธศาสนาหลายประเทศ การจัดการบรรยายต่าง ๆ และทุนการศึกษาบางทุนได้รับการบริจาคจาก นายแพทย์ ดร. 

เทต เทต เว สุภาพสตรีชาวพม่า รัฐบาลศรีลังกาได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ศรีลังการัญชนา” แก่เกล้า ฯ สำาหรับงานที่เกล้าฯ 

ทำาเพื่อพระพุทธศาสนา ศูนย์เคยมีผู้บริจาคสำาคัญจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน เกล้า ฯ รู้สึกเสียใจที่จะกล่าวว่า ประเทศ

พระพุทธศาสนาสำาคัญประเทศเดียวที่ศูนย์แทบจะไม่เคยได้รับการสนับสนุนเลยก็คือ ประเทศไทย แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภิกาของศูนย์มาแต่ต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศูนย์ออกซ์ฟอร์ดเพื่อพุทธศาสน์ศึกษาหาทุน เพื่อก่อตั้งศูนย์ในพระปรมาภิไธย 

ซึ่งข่าวดังกล่าวมีการประกาศตามสื่อในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย แต่ว่าศูนย์ไม่เคยได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากประเทศ

ไทยที่จะทำาให้ความฝันเป็นจริงขึ้นมาได้เลย 

 ศูนย์ได้ทุ่มเทในการศึกษาพระพุทธศาสนาทุกนิกาย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ความสนใจส่วนตัวของ

เกล้า ฯ ตามที่ปรากฏชัดจากงานต่าง ๆ ที่ได้ทำามาตลอดชีวิตของเกล้า ฯ และงานหนังสือของเกล้า ฯ ก็คือ การศึกษาพระพุทธ

ศาสนาตามพระบาลี ในฐานะที่เกล้าฯ เป็นกรรมการตลอดชีพของสมาคมพุทธศาสน์ศึกษานานาชาติ เกล้า ฯ ทราบดีว่า การศึกษา

พระพุทธศาสนายุคต้น และพระพุทธศาสนาเถรวาทกำาลังหายจากไป เนื้อหาทางเถรวาทหาได้ยากยิ่งในการจัดประชุมทางพระพุทธ

ศาสนานานาชาติ เกล้า ฯ ได้ยำ้าวิกฤตการณ์นี้ในบทบรรณาธิการของวารสารศูนย์บ่อย ๆ และเกล้า ฯ ยังภูมิใจที่สามารถจัดพิมพ์

บทความสำาคัญ ๆ ที่สนับสนุนความรู้และความเข้าใจพระบาลีในวารสารของศูนย์และงานอื่น ๆ

 อาจารย์แลนซ์ กอซินส์ (Lance Cousins) นับว่าเป็นอาจารย์ที่สอนพระบาลีที่อยู่มานานในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด แต่

ท่านก็มีอายุมากพอ ๆ  กับเกล้า ฯ พวกเกล้า ฯ ทั้งสองคงเกษียณไปจากระบบของการศึกษาพระบาลีในเวลาใกล้เคียงกัน ถ้าสามารถ

หาทุนมาสนับสนุนตำาแหน่งอาจารย์ทางพระพุทธศาสนายุคต้น ผู้ถือตำาแหน่งนั้นก็สามารถดำาเนินการกิจกรรมของศูนย์ออกซฟ์อร์ดเพื่อ

พุทธศาสน์ศึกษาต่อไปได้ แต่ถ้าไม่สามารถตั้งตำาแหน่งอาจารย์ทางพระพุทธศาสนาพระบาลีได้ในเร็ววัน ทางศูนย์ออกซฟ์อร์ด เพื่อพุทธ

ศาสน์ศึกษา และการเรียนการสอนภาษาบาลีในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดก็คงมาถึงอวสานในเร็ววัน เกล้า ฯ ขอกราบเรียนด้วย

ความเคารพอย่างสูงต่อเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ว่า นั่นหมายถึงผลกระทบอย่างมากต่อพระปริยัติศาสนาเลยก็ว่าได้ 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
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 - หลังจากนั้น Professor Stafano Zacchetti กล่าวถวายการต้อนรับ จากนั้นมีการแลกเปลี่ยน

  ทัศนะระหว่างเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ กับผู้บริหารของศูนย์ฯ โดยเฉพาะในเรื่องการให้ความ

  สนับสนุนที่จะให้งานของศูนย์ฯ สามารถดำาเนินไปได้ 

 - เสร็จแล้วทางศูนย์ฯ ถวายของที่ระลึกแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตและพระเถรานุเถระ 

 - เจ้าประคุณสมเด็จวันรัต มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่บริหารของศูนย์ ฯ ทุกท่าน 

 - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

เวลา ๑๖.๒๕ น. - จากนั้น Professor Stafano พาชมรอบ Balliol College และโบสถ์ประจำาคอลเลจ

เวลา ๑๗.๓๐ น. - กลับถึงวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

เวลา ๑๙.๐๐ น.  - ทำาวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ๑๕ นาที 

 - สมเด็จพระวันรัตให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณร

เวลา ๒๐.๐๐ น.  - พระธรรมบัณฑิตได้เป็นอุปัชฌาย์ ให้การบรรพชาแก่นายแครี มอนเดล (Carry Mondel) เป็น

  สามเณร โดยมีพระราชมุนีเป็นอาจารย์

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด เมือง Oxford

เวลา ๐๖.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเช้า 

เวลา ๐๗.๓๐ น.  - ทำาวัตรเช้า โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตนำา เสร็จแล้วนั่งสมาธิ ๑๕ นาที

เวลา ๐๙.๐๐ น.  - เอกอัครราชทูตไทยประจำาสหราชอาณาจักรและภรรยา คณะพุทธศาสนิกชน เดินทางมาถึง 

  วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

เวลา ๐๙.๓๐ น.  - เริ่มพิธีผูกพัทธสีมา ณ ปะรำาพิธีวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

 - ฯพณฯ นายปสันน์ เทพรักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประธานฝ่ายคฤหัสถ์   

  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตสอบถามถึงค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานของศูนย์ออกซ์ฟอร์ดเพื่อพุทธศาสน์ศึกษาต่อปีเป็นจำานวน

เท่าไร และการเรียนการสอนพระบาลีในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดมีเป้าหมายเพียงแค่ศึกษาเพื่อรู้หรือศึกษาเพื่อนำาไปปฏิบัติ

 ทางศูนย์ฯ ชี้แจงว่า ทางศูนย์ฯ ตั้งเป้าไว้ว่าจะตั้งมูลนิธิในพระปรมาภิไธย เป็นจำานวนเงิน £ ๒,๐๐๐,๐๐๐ แล้วนำาดอก

ผลมาบริหารงานของศูนย์ฯ ซึ่งจะเป็นงานถาวรตลอดไปในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด แต่ในปัจจุบันนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน

การของศูนย์ฯ ตกปีละ £ ๖๐,๐๐๐ หรือ ประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 ส่วนการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาพระบาลีที่ทางมหาวิทยาลัยจัดนั้น ด้วยเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นหลัก

วิชาการเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ผู้ที่เรียนทางวิชาการนั้นย่อมมีผลต่อความคิดความเข้าใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน แต่เป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยนั้น ไม่ได้ไปประเมินผลที่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เรียนเอง แต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้ คือทำาให้ผู้เรียน

รู้จักคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและแนวทางการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระบาลี แต่ทั้งนี้ โดยส่วนตัวของครูบา

อาจารย์ที่สอนในที่นี้ ต่างก็มีชีวิตที่ได้รับอิทธิลจากคำาสอนในพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น 

 คณาจารย์แต่ละท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากคำาสอนทางพระพุทธศาสนาในชีวิตของเขา 

 เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ที่ถามรายละเอียดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ให้ผู้เรียนต้องแปลงมาเป็น

ชาวพุทธ แต่อยากได้คำาอธิบายว่าผู้เรียนได้ประโยชน์อะไรในชีวิต หรือเป็นแค่เรียนรู้ทฤษฎี ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกลับ

ประเทศไทยจะพยายามหาแหล่งทุนมาสนับสนุนงานของศูนย์ แต่ต้องการคำาอธิบายที่ชัดเจนเพื่อตอบผู้บริจาคในประเทศไทย 

แต่ทั้งนี้ยังไม่ขอรับปากแต่อย่างใด แต่คิดว่ากิจกรรมที่ศูนย์ฯ ทำาอยู่ควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่งและจะกลับไปพิจารณาหารือกับ

ทางคณะสงฆ์ในประเทศไทยต่อไป ได้ความอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
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 - เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ ให้ศีล

 - คุณสะอาง ฟลอริน กรรมการวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด ถวายรายงานแด่เจ้าประคุณ  

  สมเด็จพระวันรัต ผู้เป็นประธานในพิธี

คำาถวายรายงาน

ขอประทานกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูง 

ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำาสหราชอาณาจักร และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

วันนี้นับว่าเป็นวันสำาคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในประเทศสหราชอาณาจักร  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิด วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอน โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานสงฆ์ นับว่าเป็นก้าวแรกของงานพระธรรมทูตของคณะสงฆ์ไทย นอก

ราชอาณาจักรไทย ในวันนี้ เป็นก้าวที่สองที่คณะธรรมยุตสามารถตั้งคณะสงฆ์เพื่อทำาหน้าที่พระธรรมทูตสายธรรมยุตในสหราช

อาณาจักร

ในการนี้ มีกรรมการมหาเถรสมาคม ๓ ท่านเดินทางมาร่วมพิธีสวดถอนสมานสังวาสสีมาและผูกพัทธสีมา ณ วัดพุทธวิหาร 

ออกซ์ฟอร์ด เมืองออกซ์ฟอร์ด ซี่งเป็นเมืองแห่งการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นก้าวสำาคัญของการตั้งพระพุทธ

ศาสนาในสหราชอาณาจักร เพราะว่า การมีอุโบสถเพื่อทำาสังฆกรรมเป็นเรื่องที่สำาคัญยิ่งในการสืบต่อพระศาสนา และสีมาที่จะ

ทำาการสมมุติผูกในวันนี้ นอกจากจะเป็นสีมาแห่งแรกของคณะธรรมยุตในสหราชอาณาจักรแล้ว ยังเป็นสีมาแห่งที่ ๒ ของคณะ

สงฆ์ไทยใน สหราชอาณาจักรอีกด้วย

วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด เริ่มตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเมตตาอุปถัมภ์ ของพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 

๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งตั้งแต่ได้ก่อตั้งวัดมา มีผู้สนใจปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นแหล่งวิชาการทางพระพุทธศาสนาของมหา     

วิทยาออกซ์ฟอร์ด 

เพราะความเจริญก้าวหน้าทางพระพุทธศาสนา ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักร จึงได้ประกาศสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถาน 

(Place of Worship) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นับว่าเทียบเท่าการพระราชทานวิสุงคามสีมาในประเทศไทย

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ขอประทานกราบเรียนเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้เป็นประธาน ได้โปรดเริ่มพิธีผูก

พัทธสีมาสืบต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 - เอกอัครราชทูตและพุทธศาสนิกชน ปิดทองลูกนิมิต 

 - พระสงฆ์ ๕ รูป นำาโดยพระพรหมมุนีประกอบพิธีทักนิมิตแต่ละลูกตามทิศที่ตั้ง และคณะเจ้า

  ภาพลูกนิมิตแต่ละลูกตอบพระสงฆ์พร้อมกันว่า “ปาสาโณ ภนฺเต”

๑๒

๓ ๗

๘

๖๕๔
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

พายัพ

ด้านพระประธาน

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนอื

อีสาน

ทิศเหนือ

อุดร
ทิศใต้

ทักษิณ

ทิศตะวันออก

บูรพา

ทิศตะวันตก

ประจิม

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

หรดี

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

อาคเนย์
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เวลา ๑๐.๑๕ น. - สมเด็จพระวันรัต (ทิศตะวันตก) พระพรหมมุนี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) พระธรรมบัณฑิต 

  (ทิศเหนือ) เอกอัครราชทูตและภรรยา (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) และคณะเจ้าภาพ   

  อุบาสกอุบาสิกา ประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตทั้ง ๘ ลูก 

 - ขณะตัดหวายลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

เวลา ๑๐.๓๐ น.  - สมเด็จพระวันรัต กล่าวสัมโมทนียกถา พระศากยวงศ์วิสุทธิ์แปลเป็นภาษาอังกฤษ

  (ให้ดูเอกสารผนวกท้ายเล่ม)

เวลา ๑๑.๑๕ น.  - ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์อนุโมทนา 

 - สมเด็จพระวันรัต ประพรมนำ้าพระพุทธมนต์ 

เวลา ๑๑.๓๐ น.  - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 

(หมายเหตุ ตลอดพิธีการมีฝนตกตลอดเวลา)

เวลา ๑๓.๓๐ น.  - สมเด็จพระวันรัตเป็นประธานในพิธีสวดสมมติสีมา 

 - สมเด็จพระวันรัตจุดเทียนธูปที่เขตสีมา

 - สมเด็จพระวันรัตสวดสมมติสีมา ท่ามกลางพระสงฆ์ ๑๒ รูป

เวลา ๑๓.๓๗ น.  - พิธีสวดสมมติสีมาเสร็จบริบูรณ์ เมื่อเวลา ๑๓.๓๗ นาที

 -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองอุโบสถวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

รายนามพระสงฆ์ทำาพิธีสวดสมมติสีมา ๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ๒. พระพรหมมุนี (ชิน อคฺคชิโน)     

๓. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) ๔. พระเทพสีลาภรณ์ (สมัย สุขสมิทฺโธ) ๕. พระราชมุนี (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ)          

๖. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ธมฺมสากิโย) ๗. พระอรรถกิจโกศล (ธงชัย ธมฺมธโช) ๘. พระสิริวัฒโนดม (ประกอบ            

สุภากโร) ๙. พระครูพิเนตรศาสนคุณ (สมศักดิ์ กนฺตสีโล) ๑๐. พระคำาหมาย ธมฺมสามี ๑๑. พระสมศักดิ์ ปณฺฑิโต 

และ ๑๒. พระศิริจันทร์ โฆสโก
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เวลา ๑๔.๐๐ น. - พิธีอุปสมบทสามเณรแครี มอนเดล ที่บรรพชาคืนก่อน โดยมีสมเด็จพระวันรัตเป็นอุปัชฌาย์   

  และมีพระราชมุนีและพระอรรถกิจโกศล เป็นกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า ฐิตวิริโย อุปสมบท

  เสร็จ เวลา ๑๔.๒๘ น. 

 - สมเด็จพระวันรัต อุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์แก่ผู้บวชใหม่

 - จากนั้นประกอบพิธีทัฬหีกรรมพระ ๒ รูป คือ พระมหาเสนะ สุรเสโน (เพชรไตย) พระไทย และ

  พระแมทธิว อานนฺทเมตฺตโย (เลตเตน) (Matthew Letten) ชาวอังกฤษ โดยมีสมเด็จพระ

  วันรัตเป็นอุปัชฌาย์ และมีพระราชมุนีและพระอรรถกิจโกศล เป็นกรรมวาจาจารย์ อุปสมบท 

  เสร็จเวลา ๑๔.๕๖ น. 

 - พระสงฆ์อนุโมทนา 

เวลา ๑๕.๑๕ น.  - สมเด็จพระวันรัตมอบของที่ระลึกให้กับคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมงาน

  ผูกพัทธสีมา 

 - ถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา ๑๙.๐๐ น.  - ทำาวัตรคำ่าและนั่งสมาธิ ๑๕ นาที นำาโดยสมเด็จพระวันรัต 

 - สมเด็จพระวันรัตให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณร

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

Oxford - Cambridge 

เวลา ๐๖.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเช้า 

เวลา ๐๗.๓๐ น.  - ทำาวัตรเช้า โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตนำา เสร็จแล้วนั่งสมาธิ ๑๕ นาที

เวลา ๐๘.๓๐ น.  - เดินทางออกจากวัดพุทธวิหาร ออกซ์ฟอร์ด เพื่อเดินทางไปยังเมืองเคมบริดจ์ 

เวลา ๑๐.๒๕ น.  - เดินทางไปถึงเมืองเคมบริดจ์ และไปที่ร้านอาหาร The Cricketers ตั้งอยู่ที่ 12 Melbourne 

  Place, Cambridge CB1 1EQ ซึ่งเป็นร้านอาหารของคนไทย ดำาเนินการโดยคุณนวลน้อย 

  นิวสัน ที่ร้านอาหารชาวไทยในเคมบริดจ์และเมืองใกล้เคียง มาถวายการต้อนรับจำานวน 

  มากกว่า ๕๐ คน เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลแล้ว มีการถวายสังฆทาน และพระสงฆ์

  อนุโมทนา

เวลา ๑๒.๔๐ น.  - เดินทางออกจากร้านอาหารไปที่ Clare College โดยมี Dr. David and Racheal Halls มา

  คอยถวายการต้อนรับและอำานวยความสะดวก Dr. Racheal ซึ่งเป็นอนุศาสนาจารย์ ทาง

  พระพุทธศาสนาของ Clare College นำาคณะเจ้าประคุณสมเด็จฯ เดินชมสวนดอกไม้ของ

  คอลเลจ แล้วนำาไปที่ Kings’ College เพื่อไปเยี่ยมชม Kings’ College Chapel

 - จากนั้น Dr. Racheal พาคณะเข้าไปที่ห้องรับรองของแคลร์ คอลเลจ เพื่อถวายนำ้าปานะและ

  สนทนาธรรม Dr. Racheal ได้สวดบางส่วนของมหาสมัยสูตรให้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ฟังใน  

  ทำานองสรภัญญะ จากนั้น Dr. Racheal พาเข้าไปชมห้องสมุดของ Clare College ที่เก็บรักษา

  เอกสารทางประวัติศาสตร์เก่า ๆ ซึ่งมีแสดงไว้ตั้งแต่หนังสือที่พิมพ์ใน คริสตศตวรรษที่ ๑๐ มี

  หนังสือเอกสารของ ไอแสก นิวตัน ที่พิมพ์ครั้งแรก เป็นต้น ได้ดูวิธีการเก็บรักษาหนังสือโบราณ 

  จากนั้นพาคณะไปดูโบสถ์ประจำา Clare College เสร็จแล้ว เดินผ่านตลาดเมืองเคมบริดจ์ เพื่อ

  กลับไปยังที่จอดรถในแคลร์ คอลเลจ
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โบสถ์คิงส์ คอลเลจ (King’s College Chapel) ณ เมืองเคมบริดจ์ เป็นโบสถ์เก่าแก่ประจำาวิทยาลัยคิงส์ แห่งมหาวิทยาลัย         

เคมบริดจ์ ถือเป็นสถาปัตยกรรมโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง การสร้างโบสถ์ใช้เวลานานผ่านหลายรัชกาลของสหราชอาณาจักร 

เริ่มแต่ ค.ศ. ๑๔๔๖ โดยพระเจ้าเฮนรีที่ ๖ ถึง ค.ศ. ๑๕๑๕ แต่ทั้งนี้หน้าต่างบานใหญ่ที่เป็นกระจกสีเสร็จเมื่อปี ค.ศ. ๑๕๓๑ โบสถ์

แห่งนี้เป็นมีความสำาคัญในวันคริสตมาสทุกปี เพราะทุกวันคริสตมาสคณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงคริสมาสออกอากาศทั่วโลก

จากโบสถ์แห่งนี้ ปัจจุบันนี้โบสถ์แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเคมบริดจ์ สำาหรับนักศึกษาและคณะอาจารย์แห่งมหาวิทยา-

ลัยเคมบริดจ์ โบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่สวดมนต์และร้องเพลงประสานเสียงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน

แคลร์์ คอลเลจ (Clare College) แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๖๙ เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสอง

ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 

ห้องสมุดคณาจารย์แห่งวิทยาลัยแคร์ คอลเลจ (The Fellows’ Library of Clare 

College) ชมหนังสือและเอกสารเก่า ๆ ประกอบไปด้วยหนังสือเล่มแรกของเซอร์ไอแซก 

นิวตัน หรือหนังสือที่เก่าที่สุดที่มีแสดงไว้ คือหนังสือที่พิมพ์ในคริสตศตวรรษที่ ๑๐ 



13

เวลา ๑๖.๐๐ น. - เดินทางไปที่วัดพุทธเมตตา เคมบริดจ์ ตั้งอยู่ที่ 135 High Street, Harston, Cambridge 

  CB22 7QD ที่วัดมีพระสมศักดิ์ ปณฺฑิโต พร้อมคณะกรรมการวัดคอยถวายการต้อนรับ 

 - คุณตาราวลี นาคสวัสดิ์ ได้รายงานเกี่ยวกับการสร้างวัดพุทธเมตตา เคมบริดจ์ และปัญหา

  อุปสรรคต่าง ๆ

 คุณตาราวลี นาคสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการวัดกราบ

เรียนรายงานเกี่ยวกับวัดพุทธเมตตาและปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ขออุปถัมภ์จากเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ในเรื่องการส่งพระธรรมทูต

มาประจำาที่วัดพุทธเมตตา และในการก่อตั้งวัดพุทธเมตตาเป็นกิจ

ลักษณะ ในการปกครองของคณะธรรมยุต ในการนี้สมเด็จพระวันรัต

ได้มอบหมายให้พระอาจารย์คำาหมาย ธมฺมสามิ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร 

ออกซ์ฟอร์ด เป็นผู้ดูในการฉลองศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ส่วนใน

การตั้งวัดนั้น เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ได้แนะให้หาที่เหมาะ ที่ไม่ไกลจาก

เมืองที่นักศึกษาและคนทั่วไป สามารถไปวัดได้โดยง่าย เมื่อหาสถานที่

พบแล้วหาแหล่งยืมเงินเพื่อจ่ายค่าเงินดาวน์งวดแรก ซึ่งเงินดาวน์งวด

แรกนี้ทางเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ จะหาทุนทางประเทศไทยมาใช้หนี้ให้

ภายในระยะเวลา ๑ ปี ส่วนค่าผ่อนประจำาเดือนให้ทางสมาชิกของวัด

ช่วยกันผ่อน

เวลา ๑๘.๐๐ น.  - เดินทางออกจากวัดพุทธเมตตา 

  เคมบริดจ์ ไปเช็คอินที่โรงแรม 

  Arundel House Hotel ตั้ง

  อยู่ที่ 45-61 Chesterton Rd, 

  Cambridge CB4 3AN เพื่อค้าง

  แรม

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

Cambridge-Ely-Stratford on Avon-Oxford

เวลา ๐๗.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเช้าที่โรงแรม Arundel House Hotel, Cambridge 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  - เดินทางออกจากโรงแรม Arundel House Hotel ไปเมือง Ely 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  - เดินทางถึงเมือง Ely เข้าไปทัศนศึกษา Ely Cathedral ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างมาแล้วกว่า 

  ๙๐๐ ปี ในโบสถ์ บาทหลวงที่ดูแลโบสถ์มาถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จฯ บาทหลวงได้

  อธิบายความสำาคัญของโบสถ์อิลี่โดยย่อ มีการแลกเปลี่ยนทัศนะทางศาสนาด้วยกัน โดยเจ้า

  ประคุณสมเด็จกล่าวว่า ทุกศาสนาก็มีลักษณะเดียวกัน คือสอนคนให้เป็นคนดี ฉะนั้น ศาสนิก

  ของทุกศาสนาก็เป็นเพื่อนกันทั้งสิ้น
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มหาวิหารอีลี (ภาษาอังกฤษ: Ely Cathedral) มีชื่อเป็นทางการว่า The 

Cathedral Church of the Holy and Undivided Trinity of Ely เป็นมหาวิหาร

นิกายอังกลิคันแห่งสังฆมลฑลบาทหลวงอีลี ตั้งอยู่ที่เมืองอีลี, เคมบริดจ์เชอร์, ในสห

ราชอาณาจักร สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบกอธิค มหาวิหารเป็นที่

รู้จักกันในท้องถิ่นว่า “เรือแห่งเฟ็น” เพราะมหาวิหารตั้งเด่นอยู่บนบริเวณที่ราบที่

เห็นได้แต่ไกล

 คริสต์ศาสนสถานเดิมที่สุด ก่อตั้งโดยเอเธล-เดรดา (Etheldreda) พระ

ธิดาของพระเจ้าแผ่นดินแองโกล-แซ็กซอน เอเธลเดรดาได้ที่ดินมาจากทอนดเบิร์คท์ 

(Tondberct) สามีคนแรกผู้เป็นหัวหน้ากีเวียนส์ใต้ (South Gyrvians) และหลังจาก

การแต่งงานครั้งที่สอง กับเอกรฟริด (Eegrfrid) เจ้าชายจากนอร์ทธัมเบรียสิ้นสุด

ลงก็ได้ก่อตั้งสำานักสงฆ์ที่นั่นเมื่อปี ค.ศ. 673 เมื่อเอเธลเดรดาสิ้นชีวิต ก็มีการสร้าง

อนุสรณ์ให้ในวัดแซ็กซอนที่เดียวกัน สำานักสงฆ์และเมืองอีลีถูกทำาลายโดยการรุกราน

ของชาวเดนส์ระหว่างปี ค.ศ 869 ถึง ปี ค.ศ 870 สำานักสงฆ์เบ็นเนดิคตินถูกสร้างขึ้น

แทนที่ วัดเดิมได้รับเลื่อนขึ้นเป็นมหาวิหารเมื่อปี ค.ศ 1109 เมื่ออีลีได้รับเลื่อนเป็น

สังฆมลฑลอิสระจากสังฆมลฑลลิงคอล์น

เวลา ๑๐.๑๕ น.  - ออกจากเมืองอลี่ไปหมู่บ้าน Little Downham ที่ไกลออกไปจากเมือง Ely เพื่อไปยังร้าน

  อาหาร The Plough ตั้งอยูที่ 106 Main Street, Little Downham, Ely, Cambridgeshire  

  CB6 2SX ซึ่งเป็นร้านอาหารของคนไทย 

เวลา ๑๐.๔๐ น.  - ถึงร้านอาหาร มีชาวไทยในเมืองอีลี่ และใกล้เคียงมารอรับเจ้าประคุณสมเด็จกว่า ๒๐ คน 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  - คณะศรัทธาของเมืองอีลี่ ถวายภัตตาหารเพลแด่เจ้าประคุณสมเด็จคณะติดตามรวม ๙ รูป   

  ๑. สมเด็จพระวันรัต ๒. พระพรหมมุนี ๓. พระธรรมบัณฑิต ๔. พระราชมุนี  ๕. พระศากยวงศ์

  วิสุทธิ์ ๖. พระอรรถกิจโกศล ๗. พระสิริวัฒโนดม ๘. พระคำาหมาย ธมฺมสามิ และ 

  ๙. พระสมศักดิ์ ปณฺฑิโต

 - หลังภัตกิจพระสงฆ์ได้อนุโมทนา

เวลา ๑๓.๐๐ น.  - ออกจากร้านอาหารไป Stratford on Avon เพื่อไปชมบ้านเกิดของ William Shakespeare 

  ฝนตกพรำา ๆ ตลอดเส้นทาง

เวลา ๑๕.๐๐ น.  - ถึงเมือง Stratford on Avon เจ้าประคุณสมเด็จพร้อมคณะไปชมบ้านเกิดของ William   

  Shakespeare เสร็จแล้วเดินทางกลับเมืองออกซ์ฟอร์ด

เวลา ๑๕.๔๕ น.  - ออกจากเมือง Stratford on Avon ไปออกซ์ฟอร์ด 

เวลา ๑๗.๓๐ น.  - ถึงวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด เมืองออกซ์ฟอร์ด
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บ้านเกิดของวิลเลียม เชกสเปียร์ (Shakespeare’s Birthplace)

บ้านเกิดของวิลเลียม เชกสเปียร์ เป็นบ้านในยุคคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ที่อนุรักษ์ไว้ เป็นบ้านที่สร้างจากไม้สัก 

และตั้งอยู่ที่ Henley Street, Stratford-upon-Avon, Warwickshire เชื่อกันว่าเป็นบ้านเกิดของวิลเลียม                

เชกสเปียร์ เมื่อปี ค.ศ. ๑๕๖๔ และใช้ชีวิตช่วงเด็กของเขา ปัจจุบันนี้ได้พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ ที่มีนักท่อง

เที่ยวจากทั่วโลกเยี่ยมชม เป็นบ้านที่เชื่อกันว่าน่าจะสร้างขึ้นราว ค.ศ. ๑๕๕๐
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เวลา ๑๙.๐๐ น.  - ทำาวัตรคำ่าและนั่งสมาธิ นำาโดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ 

เวลา ๒๐.๐๐ น.  - คณะสงฆ์จากวัดอมราวดี ๑๒ รูป และผ้าขาวอีก ๒ คน มาถวายสักการะเจ้าประคุณ

  สมเด็จพระวันรัต พระสงฆ์ฝรั่งแห่งวัดอมราวดีนำาโดย พระอาจารย์อมโร พระปสันโน   

  พระชยสาโร พระกัลยาโณ พระสิริปัญโญ เป็นต้น 

วันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ณ วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด 

เวลา ๐๖.๓๐ น.  - ฉันภัตตาหารเช้า 

เวลา ๐๗.๓๐ น.  - ทำาวัตรเช้า โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตนำา เสร็จแล้วนั่งสมาธิ ๑๕ นาที

เวลา ๐๘.๐๐ น.  - คณะอุบาสกอุบาสิกาที่ดูแลถวายการต้อนรับกราบลาเจ้าประคุณสมเด็จฯ และถ่ายรูปหมู่เป็น

  ที่ระลึก 

 - พระคำาหมาย ธมฺมสามิ ถวายซีดีภาพแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ และพระเถรานุเถระทุกรูป 

 - คุณวิภาศิริ มะกรสาร เจ้าภาพงานถวายย่ามที่ระลึกและจตุปัจจัย พระสงฆ์ทุกรูป 

 - พระคำาหมาย ธมฺมสามิ กล่าวคำาขอขมาและกราบเรียนรายงานกิจกรรมที่วัดพุทธวิหาร  

  ออกซ์ฟอร์ดทำาอยู่ นอกเหนือจากงานประจำาของวัด คือ 

  ๑. ได้จัดให้มีการแปลหนังสือหลักสูตรนักธรรม พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา

  วชิรญาณวโรรส ที่ง่าย ๆ เป็นภาษาไทยใหญ่ โดยคุณวิภาศิริจะเป็นเจ้าภาพพิมพ์ เพื่อนำาไปแจก

  ในกลุ่มชาวไทยใหญ่

  ๒. กำาลังดำาเนินการโครงการแปลหนังสือธรรมบทเป็นภาษาต่าง ๆ ให้มากที่สุด ขณะนี้ภาษา

  สเปนและเซอร์เบียจบแล้ว อยู่ในขั้นดำาเนินการพิมพ์

 - เจ้าประคุณสมเด็จวันรัตกล่าวโอวาทและขอบคุณพระสงฆ์วัดพุทธวิหารและคณะญาติโยม

  อุปถัมภ์ โดยสรุปมีดังนี้
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เวลา ๐๘.๔๐ น.  - เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ และคณะเดินทางออกจากวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด 

เวลา ๑๐.๐๐ น.  - ถึงสนามบินฮิทโทร ทำาการเช็คอิน และเข้าไปพักที่ห้องรับรองชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งของ   

  สายการบิน SAS 

เวลา ๑๒.๓๐ น.  - เครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 911 ได้บินออกจากสนามบินฮิทโทร เพื่อเดิน  

  ทางกลับสู่สุวรรณภูมิ ราชอาณาจักรไทย

วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๕.๕๘ น.  -  เที่ยวบินของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 911 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพระอาจารย์คำาหมายในครั้งนี้ โดยการอุปถัมภ์อย่างดีจากคุณวิภาศิริ มะกรสาร เมื่อ

เดินทางมาอังกฤษคราวก่อนพยายามจะแวะมาเยี่ยมเยียน แต่ไม่ได้มีโอกาส ขออนุโมทนาสาธุการสำาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่าน

อาจารย์คำาหมายดำาเนินการอยู่เพื่อการเผยแผ่พระธรรมคำาสั่งสอน ทั้งนี้ ในเรื่องการแปลหนังสือ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณ

เจ้าฯ อยากให้ผู้ที่รู้ภาษาไทยดีช่วยกันตรวจทานให้ดี ๆ เพราะภาษาที่ใช้ในพระนิพนธ์เป็นภาษาเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ และบางครั้ง

อาจเข้าใจผิดได้ แม้ในภาษาไทยก็จำาต้องชำาระตรวจทานกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ เองเป็นกรรมการชำาระมาโดย

ตลอด ในเรื่องการแปลธรรมบทเป็นภาษาต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน น่าจะพิจารณาให้ดีว่า จะแปลเฉพาะคาถาหรืออรรถกถาสั้น ๆ 

เพื่อให้เข้าใจคำาสอนในคาถา เพราะไม่อย่างนั้น คำาแปลอาจต่างไปจากที่คาถากำาหนดไว้ก็เป็นได้ 

 ในเรื่องการตั้งวัดในต่างประเทศจะเห็นได้ว่า มีหลายสายต่างก็มาทำาหน้าที่ในการจรรโลงพระพุทธศาสนา ฉะนั้น อยาก

ให้มีความสามัคคีกัน ในบรรดาสายต่าง ๆ คณะธรรมยุตก็เป็นสายหนึ่งที่มาสร้างวัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 

และอยากฝากท่านอาจารย์คำาหมายช่วยในการรักษาธรรมเนียมประเพณีของคณะธรรมยุตที่ได้รักษามาโดยตลอด ขอให้เอาใจใส่

ปฏิบัติในการปฏิบัติตามรูปแบบคณะธรรมยุต ทั้งนี้นอกจากวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด ขอฝากดูแลวัดพุทธเมตตาเคมบริดจ ์ให้เป็น

รูปแบบของคณะธรรมยุต ขอให้ท่านอาจารย์คำาหมายไปโปรดคณะอุบาสกอุบาสิกาตามที่โอกาสอำานวย และดำาเนินการในการตั้ง

วัดให้เสร็จสมบูรณ์

 ขออนุโมทนาขอบคุณคุณวิภาศิริ ผู้อุปถัมภ์และคณะญาติโยมทั้งหลายที่ดูแลเอาใจใส่คณะพระสงฆ์อย่างดี
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สัมโมทนียกถา

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

ในพิธีตัดหวายลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

เมืองออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอเจริญพรท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศอังกฤษ และสาธุชนทุก ๆ ท่านที่มาร่วมในพิธีตัดหวายลูก

นิมิตผูกพัทธสีมา ณ ที่นี้ วันนี้นับว่าเป็นวันดี เป็นวันมงคล ที่เราทั้งหลายชาวพุทธได้มีศาสนสถานอันสำาคัญเกิดขึ้นอีก

แห่งหนึ่ง ได้ทราบว่าเป็นสีมาแห่งที่สองของประเทศนี้ ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันในพิธีอันนับว่าเป็นมงคล พร้อมใจ

กันมา นับว่าเป็นความดี เป็นสามัคคีธรรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มของชาวไทยในต่างประเทศ จึงเป็นที่น่าอนุโมทนายินดีเป็น

อย่างยิ่ง

ศาสนสถานแห่งนี้ที่ได้ทราบว่าทางราชการในประเทศนี้ ได้อนุมัติให้เป็นศาสนสถาน นับว่าเป็นที่สำาคัญทาง

ศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่จะตั้งมั่นเป็นหลักใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้เข้ามายังสถานที่นี้ และได้นำาเอาคำาสอน

ของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดป็นความสุข ความเจริญในชีวิต เพื่อสันติสุขในชีวิต คำา

สอนของพระพุทธศาสนานั้น ที่เราเรียกว่าธรรมะที่ได้ยินในคำานมัสการว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺมำ นมสฺสาม ิ

พระธรรมคือคำาสอนของพระพุทธเจ้านั้น ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการกราบไหว้พระธรรมนั้น คำาว่า สฺวากฺขาโต     

ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ตรัสไว้ดีอย่างไร ทำาไมถึงชื่อว่าตรัสไว้ดีแล้ว เพราะว่าคำาสั่ง

สอนของพระศาสนานั้นที่พระองค์ตรัสไว้อย่างไร ย่อมเป็นจริงอย่างนั้น ท่านผู้รู้หรือท่านผู้มีปัญญาพิจารณาในคำาสอน

ของพระศาสนาแต่ละข้อ ย่อมจะตัดสินวินิจฉัยได้ว่า เป็นความจริง ถูกต้อง เช่นตรัสว่า สิ่งนี้ไม่ดี ผู้ปฏิบัติหรือผู้ทำา ทำา

แล้วย่อมได้รับผลไม่ดี มาฟังคำาสอนหรือศึกษาคำาสอนแล้วใช้ปัญญาของตัวเองพิจารณาว่า ที่ตรัสไว้ว่าไม่ดีนั้น จริงหรือ

ไม่ และเมื่อผู้คนปฏิบัติในเรื่องที่ไม่ดีแล้ว ได้รับผลไม่ดีจริงหรือไม่ วินิจฉัยแล้วก็ทราบ ก็รู้ตามเป็นจริงอย่างนั้น ข้อใด

ที่ทรงสั่งสอนว่าเป็นความดี ผู้ปฏิบัติก็ย่อมได้รับผลดี เมื่อเราพิจารณาแล้ว ก็ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นความจริง

อย่างที่ตรัส และธรรมนั้นจึงชื่อว่าเป็น สฺวากฺขาโต ตรัสไว้ดีแล้ว พระธรรมนั้นย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรมไว้ ตามพุทธ

ภาษิตว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม รักษาอย่างไร พูดเฉพาะธรรมส่วนดี ก็คือ

รักษาผู้ประพฤติไว้ให้เป็นคนดี 

ในคำาว่าพระธรรมนั้น ก็จะแยกไปเป็นส่วน ๆ ส่วนเป็นพระวินัย คือข้อควรละเว้นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรประพฤติ

ปฏิบัติ และส่วนที่ดี ที่ควรปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในตน ธรรมะที่รักษาผู้ประพฤติธรรมไว้นั้น หมายถึงส่วนที่ดี ในคำาว่า

ธรรมะนั้น มีข้อที่จะนำาไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้อสรุปของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ และปัญญา คำา

สอนในพุทธศาสนาทั้งหมด แม้จะมีมาก ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่สรุปแล้ว ก็มี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ และ

ปัญญา ศีลนั้น เป็นส่วนวินัย เป็นข้อห้าม ซึ่งไม่ให้คนล่วงละเมิด ไม่ให้คนทำา คำาว่าศีลนั้น แปลว่า ปกติ ความจริงศีล 

เราเกิดมาแล้วเราก็มีอยู่ด้วยกันทุกคน ของทุกอย่างนั้นก็มีปกติของมัน ยกตัวอย่างเช่น ธาตุสี่ ดิน นำ้า ลม ไฟ ดินก็มี

ปกติแข็ง ถ้าดินไม่แข็งก็ไม่ใช่ดิน ก็แสดงว่ามีสิ่งอื่นมาปน เช่นมีนำ้ามาปน ก็กลายเป็นเลน เป็นตมไป ไม่ใช่ของแท้ ไฟมี

ปกติร้อน ถ้าไม่ร้อนก็ไม่ใช่ไฟ อย่างไฟเด็กเล่น นั้นคือปกติ คนก็มีปกติของความเป็นคน เกิดมาแล้วก็มีปกติของความ

เป็นคน ปกติของความเป็นคนนั้น พระพุทธเจ้าเรียกว่า ศีล หรือภาษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่า ศีละ เรามีอยู่แล้วทุก

คน เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้รักษาศีล ไม่ใช่สอนให้ไปหาศีล สอนให้ทุกคนรักษาศีล คือรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้ว บางที่

เราไม่เข้าใจ อาจจะนึกว่าศีลอยู่ที่วัด เราจะรักษาศีลทำาไมต้องขอจากพระ ที่จริงที่ไปขอศีลที่รับศีลนั้นเป็นเพียงศาสน
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พิธี พิธีปฏิบัติ มาปฏิญาณตนว่า เราจะรักษาศีลที่เรามีอยู่แล้วไว้ให้ได้ ปกติของความเป็นคนนั้น ท่านบัญญัติไว้เบื้อง

ต้น ๕ ข้อ ที่เรียกว่าศีล ๕ คือ

ข้อ ๑ ไม่ทำาร้ายกันทั้งชีวิตทั้งร่างกาย รวมความว่าไม่เบียดเบียนกัน เราลองนึกดูว่า ปกติของเรานี่ เราอยู่กันด้วย

เบียดเบียนกันไหม ตีกัน ต่อยกันไหม ทำาร้ายกันไหม ถ้านั่งอยู่ตรงนี้ ถ้ายกมือไปตบคนข้าง ๆ  ก็แสดงว่า ผิดปกติ คือผิด

ศีล ท่านสอนไม่ให้ทำาอย่างนั้น ให้รักษาปกติไว้ให้ได้  

ข้อ ๒ เรื่องทรัพย์สินสมบัติปกติของคนนั้นเราไม่ไปแย่งชิง ไม่ไปเอาสิ่งของ ๆ คนอื่น ถ้าหยิบฉวยของคนอื่น ก็

คือผิดปกติของความเป็นคน 

ข้อ ๓ เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ก็มีปกติของความเป็นคนว่า จะมีเพศสัมพันธ์อย่างไร ถ้าไปทำาผิดก็คือผิดปกติที่

มนุษย์เขาทำากัน ทั้ง ๓ ข้อนี้ เป็นข้อที่จะหล่อหลอมเป็นเครื่องรักษากายของเรา คือการกระทำา 

ในตัวของเรานั้นมีสิ่งที่สำาคัญมีอยู่ ๓ อย่าง กาย วาจา ใจ  เราทำาอะไร จะทำาดีทำาชั่วก็ทำาทางกาย เราจะพูดอะไร

ที่ดีหรือที่ชั่วก็ทำาทางวาจา และก็มีใจเป็นหัวหน้าก่อนทำา ก่อนพูด ก่อนคิด ก่อนทำา ก่อนคิดนั้นเกิดจากความคิดเป็น

เบื้องต้น ที่บังคับให้กาย วาจา ศีลนั้นเป็นเครื่องรักษากายอย่างที่กล่าวแล้ว ๓ ข้อ และเป็นเครื่องรักษาวาจา ไม่ให้ใช้

วาจาในทางที่ผิด ก็ถือศีลข้อ ๔ ได้แก่การพูดเท็จ ให้คนอื่นเขาเข้าใจผิด หรือด่าว่าคำาหยาบคายให้เขาเกิดเจ็บใจ หรือ

พูดยุยงให้เขาแตกร้าวสามัคคี ข้อ ๔ นั้นรวมเป็น ๔ เรื่องที่พูดปด พูดส่อเสียด พูดหยาบคาย พูดยุยง และพูดจาไร้สาระ 

ไม่เป็นประโยชน์ รวมอยู่ในศีลข้อ ๔ ถ้าเราใช้วาจาของเราไปในทางที่ไม่ถูก ทางที่หลอกลวงคนอื่นให้เกิดความเข้าใจ

ผิด ด่าว่า ยุยงให้แตกร้าวสามัคคีกัน หรือพูดจาเหลวไหลไม่มีสาระ นี้เรียกว่าผิดปกติของความเป็นคน ให้รักษาปกติ

ไว้ ก็คือรักษาศีล และในศีลข้อ ๕ ดื่มสุราเมรัยและของเสพติดต่าง ๆ อันทำาให้ความเป็นคนเกิดความเสียหาย คือเรามี

ปกติมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ รู้ดีรู้ชั่วบริบูรณ์อยู่แล้ว ถ้าเราเอาสิ่งที่ทำาร้ายความรู้สึกของเรา ทำาให้สติเสียไป เสียปกติ

ของความเป็นคน สรุปว่า ศีลทั้ง ๕ ข้อนี้ เป็นเรื่องที่เราทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปขวนขวายไปหาที่อื่น พระพุทธเจ้า

ท่านสอนให้รักษาศีล ไม่ได้สอนให้ไปหาศีล ศีลนั้นเป็นเครื่องฝึกหัดกาย วาจา ของเรา ให้เป็นกายที่ดี ให้เป็นวาจาที่ดี 

ใช้กายในทางที่ถูก ใช้วาจาในทางที่ถูก นี้เป็นข้อสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระศาสนาเป็นข้อต้น กายกับวาจา

ของเรานั้น ถูกบังคับให้ใช้ด้วยใจ เพราะฉะนั้น ใจจึงเป็นสำาคัญที่เราจะต้องดูแลใจของเราให้ดี 

คำาสอนต่อไปก็คือสมาธิ คำาว่าสมาธินั้น ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ก็แปลว่าความตั้งใจของเราให้มั่นคง ตั้งใจให้มั่นคง

ในอะไร ในความดี ตั้งใจของเราให้มั่นคงในความไม่ดีนั้น เรียกว่าตั้งใจผิด ตั้งใจของเราที่มั่นคงในการกระทำาความดี ใน

การพูดดี นั่นเป็นการตั้งใจถูก ความตั้งใจของเราให้มั่นคง ให้มีใจหนักแน่น ในกิจการต่างๆ ที่เราจะต้องทำา โดยเฉพาะ

ในเรื่องของความดีนั้น เรียกว่าสมาธิ ไม่ได้เกิดขึ้นได้เอง ต้องฝึก เพราะอะไร ก็เพราะว่า ในตัวเรานั้นมีกิเลสเป็นตัวที่

จะให้บังคับ คือมีเรื่องความโกรธ เรื่องความหลง ไม่รู้จริงนั้น เป็นตัวบังคับครอบคลุมใจเรา ให้เราตั้งใจในทางที่ไม่ถูก 

เพราะฉะนั้น ต้องทำาสมาธิให้เป็น คือตั้งใจของเราให้มั่นคงให้ดี และใจของเรานั้น เราจะทำาอะไร เราก็ตั้งใจ เราจะเดิน 

เราจะยืน เราจะนอน เราตั้งใจอยู่แล้ว แต่มันเป็นเรื่องปกติที่ทำาจนชิน จนเราไม่รู้สึก ที่จริงสมาธินี้เป็นเรื่องสำาคัญของ

ชีวิตประจำาวันอยู่แล้ว เราทำาอะไร ถ้าเราไม่ตั้งใจในการนั้น การนั้นก็สำาเร็จได้ยาก แต่ว่าใจของคนเรานั้น ถ้าหากว่าเรา

ตั้งใจให้มั่นคงจริง ๆ ทำาอะไรมันก็เกิดประโยชน์ ทำาอะไรมันก็ดี ทำาอะไรก็เหมาะสม 

สมาธิ พูดให้เข้าใจง่ายก็คือความตั้งใจของเราในกิจการทุกอย่าง ตั้งใจให้มันถูก ตั้งใจให้ดีทั้งนั้นเป็นสมาธิ แล้ว

ถามว่าเป็นเรื่องจำาเป็นหรือไม่ ก็ไปคิดดูว่า จำาเป็นหรือไม่ สมาธิ เป็นเรื่องจำาเป็น 

ข้อสามก็คือเรื่องปัญญา คนเราจะตั้งใจของเราให้ถูกหรือให้ผิด ในเรื่องที่ควรตั้งใจไหม หรือไม่ควรตั้งใจ ก็ต้องใช้

ปัญญามาพิจารณา เพราะฉะนั้น คำาสอนต่อไปท่านสอนปัญญา ความรอบรู้ ปัญญาส่วนหนึ่งเรามีติดตัวมาแต่เกิดแล้ว 

มีมาตั้งแต่เกิด แต่ว่าต้องมาสั่งสมให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมขึ้น ด้วยการศึกษาค้นคว้า  ด้วยการอบรมฝึกหัด รวมความว่าคำา

สอนของพระพุทธเจ้านั้นสรุปเป็น ๓ อย่าง คือ ศีล เป็นเครื่องฝึกหัดกายวาจาให้เรียบร้อย สมาธิ เป็นเครื่องฝึกหัดใจ 

และปัญญา ทำาความเห็นของเราให้ถูกต้อง 
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เรื่องความเห็นนั้นเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด ถ้าเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เราก็จะตั้งจิตไม่ถูกต้อง เมื่อตั้งจิตไม่ถูก

ต้อง ก็บังคับบัญชา กาย วาจา ของเราทำาในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง พูดในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง พระศาสนานั้นสอนให้ทุกคน

ปฏิบัติตนใน ๓ เรื่องนี้เท่านั้น ไม่ได้สอนอย่างอื่น ก็คือสอนอยู่ที่คนทุกคนให้รักษากายวาจาของตนให้เรียบร้อยดีงาม 

ในศีล ให้รักษาจิตใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงในความดีด้วยสมาธิ และให้ศึกษาค้นคว้าพิจารณา ทำาปัญญาความรู้เห็น

ให้ถูกต้อง เพื่อจะบังคับบัญชาจิตใจ กาย วาจา ให้ดี และเมื่อบุคคลปฏิบัติอย่างนี้แล้ว ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้

ประพฤติรักษาให้เป็นคนดี ให้มีความสุข ความเจริญในชีวิต ท่านบอกว่าเหมือนกับร่มใหญ่ ฉตฺตำ มหนฺตำ วิย วสฺสกาเล

เหมือนกับร่มใหญ่ ในเวลาฝนตก ก็มีร่มคอยกางกันไม่ให้ฝนเปียก หรือมีเต็นท์ และก็เป็นข้อคิดอีกว่า ถ้าเรามีร่มแล้ว

ไม่กางร่ม มีเต็นท์แล้วไม่กางเต้นท์ ร่มนั้นก็ป้องกันอะไรไม่ได้ ฝนตกเปียก เต็นท์ก็กางไม่ได้ มันต้องกางร่ม มันต้องกาง

เต็นท์  ก็เป็นข้อคิดว่า ธรรมะคำาสอนของพระพุทธเจ้านั้น แม้เราจะเรียนรู้ รู้อย่างที่พูดนี้ก็ ศีลเรามีแล้ว แต่ว่าศีลมีแล้ว

เราต้องรักษา ของมีแล้วเราต้องรักษา มีร่มแล้วต้องกาง ถ้าเราไม่กางร่ม ร่มก็ไม่กันฝนให้เรา สมาธิเราก็มีแล้ว แต่ว่า

เราไม่ใช้สมาธิ ปัญญาเราก็มีแล้ว แต่ว่าเราไม่ใช้ปัญญาในทางที่ถูก พูดมาเท่านี้ก็พิจารณาเห็นได้ว่า ธรรมะคำาสอนของ

พระพุทธเจ้านั้น จะให้ประโยชน์เมื่อเรานำาไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ใช่ให้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ตัวอย่างก็เหมือนกับเรา

มีร่ม ร่มจะมีประโยชน์แก่เรา ก็คือมันต้องกางกันขึ้นมากันแดดกันฝน ถ้าเราไม่กาง ร่มก็ไม่ได้ประโยชน์  มีไว้ก็ไม่ได้

ประโยชน์ 

ในโอกาสที่มาแสดงธรรม และก็มาพบกันในวันที่เป็นมงคล คำาว่ามงคลนั้น ไม่ใช่อภินิหารอะไร ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ 

มงคลแปลว่า เหตุที่ทำาให้ถึงความเจริญ ความเจริญนั้นก็เป็นส่วนผล เหตุนั้นคือส่วนเหตุ เราอยากจะได้ความเจริญ เรา

ต้องสร้างเหตุ ไม่มีใครสร้างให้เราได้ ความเจริญนั้นอยากได้ทุกคน แต่ว่าเหตุที่จะให้ถึงความเจริญบางทีเราไม่ได้สร้าง 

คำาสอนนั่นแหละสร้างทุกอย่าง แต่ว่าบางที่เราไม่ได้นำาไปปฏิบัติ มีร่มแล้วไม่ได้กาง มันก็ถึงความเจริญไม่ได้ มันก็กัน

เปียกฝนไม่ได้  กันฝนไม่ให้เปียกไม่ได้ ทั้งหมดนี้ เป็นคำาพูดเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายรำาลึกว่า คำาสั่งสอนทางศาสนาที่

วิสัชนามานั้น เป็นสัจธรรม เป็นความจริง ที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้ กล่าวได้ว่าเป็นคำาสอนสากล ใครปฏิบัติย่อมได้

รับผลดีจริง แม้แต่จะเป็นชาวพุทธหรือไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ตาม ปฏิบัติตามคำาสอนแล้วย่อมได้รับผลจริง และพิสูจน์ได้ 

คิดได้ แต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติ มีร่มแล้วไม่ได้กาง มีเต็นท์ไม่ได้กาง เราจึงเปียกฝน

ขอให้ทุกท่านกางร่มกัน ช่วยรักษาตนเองไว้ให้ปลอดจากทุกข์ภัยต่าง  ๆ  ปลอดจากการเปียกฝน ขอให้ทุกท่าน

นึกถึงคติที่ได้กล่าวนี้ สิ่งใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ที่ทราบแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังเช่น ศีล ๕ ข้อ บางทีเรารับไป เรารับ    

เฉย ๆ ว่า ปาณาติปาตา แล้วก็เฉย ไม่ได้ทำาอะไร มันก็คือไม่ได้กางร่ม เปียกฝนแน่นอน 

ขออนุโมทนาทุกท่าน และขอกล่าวแต่เพียงเท่านี้  


