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พระสุธวี รญาณ (ณรงค จิตตฺ โสภโณ), รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝา ยกิจการตางประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เมือ่ วันที่ ๑๓-๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ พระสงฆกวา ๑,๐๐๐ รูป นักวิชาการ ลาม นักศิลป
และ นักการเมืองจาก ๓๗ ประเทศและเขตปกครองตางๆ ไดมารวมประชุมชาวพุทธโลกครัง้
ที่ ห นึ่ ง (The First World Buddhist Forum) ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ เ มื อ งฮั ง โจ และชั ว ชานนี้
นับเปนการประชุมชาวพุทธนานาชาติที่สำคัญครั้งแรก ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาใน
ประเทศจีน และเปนการประชุมทางศาสนาทีส่ ำคัญตัง้ แตไดเกิดสาธารณรัฐประชาชนจีนในป
๒๔๙๒ เจีย ควิวลิน ประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษาทางการเมืองแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดพบกับอาคันตุกะผมู เี กียรติจากประเทศตางๆ ซิ จินปง ประธานสภาประชาชนแหงรัฐเซเจียว
และลิวผันดอง รองประธานคณะกรรมการแหงชาติพรรคคอมมิวนิสตจนี ไดกลาวสุนทรพจน ใน
งานนี้ ตุ ง ซี ฮั ว รองประธานพรรคคอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง จี น อ า นสารแสดงความยิ น ดี
ของนายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติคนทีแ่ ลว นายเวคา เซีย นายกรัฐมนตรีของ
บั ง คลาเทศ และเจ า ฟ า ชายพิ ลิ ป ทั้ ง สองท า นได ส ง สารแสดงความยิ น ดี ม าอ า น
ในวันประชุมดวย การประชุมมีสโลแกนวา “โลกเปนหนึง่ เดียวเริม่ ตนทีจ่ ติ ใจ”
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ในครัง้ นี้ จีนจึงไดจดั อีกเปนครัง้ ที่ ๒ โดยความรวมมือของ ๔ ฝาย คือ
๑. พุทธสมาคมแหงประเทศจีน
๒. สมาคมพุทธปทีปนานาชาติ
๓. พุทธสมาคมแหงฮองกง และ
๔. สมาคมเผยแผวฒ
ั นธรรมทางศาสนาแหงประเทศจีน
วสันต รตนตโม “แสงพึง” จัดขึน้ ที่ อซู ี และทีไ่ ทเป ระหวางวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง
๑ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใตสโลแกนวา
“โลกเปนหนึ่งเดียวดวยความรวมมือกันหลายดาน” (A Harmonions World :
A Synergy of Conditions)

 

ผแู ทนทีส่ ำคัญคือ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม พระธรรมโกศาจารย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับคณะผูติดตามอีก ๑๒ ทาน คือ
พระสุธีวรญาณ, พระวิสุทธิภัทรธาดา,พระศรีธวัชเมธี,พระศรีคมั ภีรญาณ, พระมหาหรรษา
ธมฺมหาโส, พระครูปลัดสุวฒ
ั นจริยคุณ, พระครูปลัดสุวฒ
ั นวชิรคุณ,พระมหาวสันต แสนเพลง,
ผศ.ดร.ชาติชาย พิทกั ษธนาคม,นางสุดารัตน บรรเทากุล, และนายสมหมาย สุภาษิต
และจากมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย คือ พระครูธรี สารปริยตั คิ ณ
ุ และอาจารย
ถนอม บุตรเรือง,พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร วัดโพธิแมนคุณาราม, คุณพัลลภ
ไทยอารี เลขาธิการ พสล.และคณะตัวแทนพุทธบริษทั สมาคมไทยจีน พวกเราไดเดินทางโดย
สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 644 ออกจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ ๑๐.๓๐ น. ถึง
สนามบินนานาชาติเซียงไฮ ๑๕.๓๐ น. และไดเดินทางถึงทีพ่ กั Ladison Hotel เมืองอซู ี เวลา
๑๒.oo น.

 ⌫

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ผจู ดั การประชุม ไดพาเราชมความงามของเมืองอซู ี (wuxi)
ดังนี้ (๑)แหลมหัวเตาใกลทะเลสาบไต (Turtle Peninsular on Tai Lake) เปนทีต่ งั้ เดิมของ
wuxi ซึง่ แปลวา เมืองทีร่ วยดวยดอกไม บานตลอดสามฤดู เปนอาวทีแ่ มน้ำแยงซีเกียงไหล
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ออกทะเลจีนสวยงามมากมีรปู ทีต่ ดิ ตาอยรู ปู หนึง่ คือ รูปหลอเตาเทวดา มีหวั เปนมังกร มีขาเปน
เสือ มีหางดุจนก เปนการบอกถึงวัฒนธรรมจีนวามีการผสมผสานทางความคิด และความเชือ่
ตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั คือการผสมผสานระหวางเตากับพระพุทธศาสนาและขงจือ้ เปนศาสนา
ของจีน แมปจ จุบนั ก็มกี ารเมืองระบบ ๔ กาวกระโดดหนึง่ ประเทศแต ๒ ระบบการปกครอง
เปนตน
(๒) พิพธิ ภัณฑอซู ี สรางขึน้ มาใหม เก็บรวบรวมของเกา เชน เครือ่ งปน ดินเผา ตกุ ตา
ชนิดตางๆ จากนัน้ กลับมาทีโ่ รงแรมรับประทานอาหารกลางวัน
(๓) ภาคบายไปชมวัดใหญ ๒ วัด
(๓.๑) ชมวัดซิหยวน จี จาง ของนิกายวินยั (Xiyuan Tiechuang Precept
Monastery) เปนวัดเกาและกวาง มีคลองลอมรอบ เปนสถานทีต่ งั้ สถาบันวิจยั ทางพระพุทธ
ศาสนา เคยมีพระพักอาศัยศึกษาปฏิบัติถึง ๑,๐๐๐ รูป มีพระมาตอนรับหมผาจีวรเหลือง
ดอกคูณ สวยดี เนนการเครงวินยั
(๓.๒) ไปเยีย่ มชมวัดจอง หยวน (Chong Yuan Temple) เปนวัดอยชู ายทะเล มี
เนือ้ ทีก่ วางมีศลิ ปะเกาแกสรางโดย พระเจาไตเจียน ที่ ๒ สมัยพระจักรพรรดิจางอู (500 AD)
วัดนี้ไดซบเซาในสมัยเหมาเจอะตุง ตอนนี้ฟนฟูขึ้นใหม เปนสถาบันการศึกษา และวิจัย
ทางพระพุทธศาสนา มีเจดียอ ยชู ายทะเลสวยงาม พระพุทธรูป ๓ องค ในวิหารคือ อมิตาภะ
ไวโรจนะ และไภสัชยคุรุ
จากนัน้ พักรับประทานเครือ่ งดืม่ ทีภ่ ตั ตาคารวัวลาน กลับทีพ่ กั เมือ่ ๑๘.๓๐ น.
วันนัน้ เปนวันพักอยางแทจริง เพือ่ สรางจิตใจทีส่ ะอาดสวางและสงบ เพือ่ สรางลักษณะ
๖ ชนิด คือ
๑. เมตตา เพือ่ นมนุษย
๒. ครอบครัวทีม่ สี ขุ และความกลมเกลียว
๓. ความสัมพันธทางสังคมทีเ่ ปนแบบเพือ่ น
๔. สังคมสมานฉันท
๕. เขาใจกันดีในกลมุ ผเู จริญดวยอารยธรรม
๖. โลกทีส่ นั ติ
วันนีพ้ กั ผอนกอนประชุมกันในวันพรงุ นี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒)

42

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ มีการปลุกใหเตรียมตัวตัง้ แตตี ๔ ทำกิจกรรมตางๆ เสร็จ
แลวออกเดินทางเวลา ๖.๐๐ น. ไปทีว่ ดั พุทธปราสาท (Buddhist Palace Temple) เปนวัดที่
สรางขึน้ ใหม คลายศูนยประชุมพุทธมณฑลของเรา มีสงิ่ สำคัญ คือ
๑. พระพุทธศากยมุนีในทาประทับยืนมือขวาประทานอภัย มือซายประทานพร
บนภูดา นหลัง
๒. จำลองวัดธิเบตมาไวดา นหนา
๓. สรางศูนยประชุมใหญมมี ขุ ๕ มุข รูปดอกบัวตูมทีเ่ รียกวา Buddha Palace
Temple มีความวิจติ รพิศดารมาก เขาไปขางในมีรปู คลายโบสถวาติกนั มีหอประชุมสุขาวดี
มีดอกบัวจากยอดขยายออกมา เรานัง่ นับประมาณ ๔๕ x ๒๕ กลีบ คือ ๑,๑๒๕ กลีบ ดุจแสง
รัศมีอมิตาภะจากฟากฟาลงสโู ลกนี้
๔. เจดียจ ำลองจากเมืองคุณหมิงตอนใตของจีนสัญลักษณเถรวาท มีพธิ ตี อ นรับจาก
ประตูวดั จนถึงหอประชุม มีผเู ขารวมประชุมในพิธเี ปดประมาณ ๒,๐๐๐ คน เริม่ พิธดี ว ยการ
สวดมนตแบบจีน ประสานเสียงไพเราะมาก ทัง้ พระสงฆ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และเด็กๆ
จากนัน้ มีพธิ เี ปดโดยรองประธานสภาประชาชน และประธานพุทธสมาคมแหงประเทศ
จีน และมีการกลาวปราศรัยโดยผแู ทนเจาภาพจากไตหวัน วัดโฝกวงซาน ประธานพุทธสมาคม
ฮองกง และประธานสมาคมเผยแพรวฒ
ั นธรรมทางศาสนาแหงประเทศจีน และประธานผบู ริหาร
เมืองอซู ี จากนัน้ พักดืม่ น้ำปานะ
มีการปราศรัยของประมุขสงฆ และตัวแทนรัฐบาลจากประเทศตางๆ ทีแ่ สดงความยินดี
กับการประชุมในหัวขอ A Harmonions World, A Synergy of Conditions โลกทีม่ คี วาม
กลมเกลียวกัน ความรวมมือกันดวยปจจัยตางๆ เทาทีจ่ ำไดคอื ประมุขสงฆจนี -ศรีลงั กา-กัมพูชา
ลาว-ไทย-พมา-บังคลาเทศ-เนปาล-สิงคโปร-ญีป่ นุ -เกาหลี-ฮองกง-ไตหวัน ฯลฯ
มีผขู นึ้ ปราศรัย ๗ กลมุ ครัง้ ละ ๗ คน รวม ๔๙ คน จาก ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. พอดี
นีค่ อื เทคนิคการประชุมวันเปดทีม่ กี นั ทัว่ โลก
กลับทีพ่ กั เวลา ๒๐.๓๐ น.
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  ⌫ 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ มีการแบงประชุมกลมุ ตางๆ ดังนี้
๑) การสรางและทบทวนระบบการปฏิบตั ิ และการศึกษาแบบพุทธ
๒) โอกาสและสิง่ ทาทายทีเ่ ผชิญระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนา
๓) เสวนาระหวางเถรวาท และมหายานในยุคสังคมนานาวัฒนธรรม
๔) ขุมธรรมอันทรงเกียรติ : การรวบรวม การรักษาและวิจยั คัมภีรท างพระพุทธศาสนา
๕) เกาและใหมในวัฒนธรรมพุทธ
๖) ดนตรีทางพระพุทธศาสนา : การรักษาปองกันวัฒนธรรม และการพัฒนาแนวใหม
๗) พระพุทธศาสนากับการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
ไดแยกประชุมในหัวขอตางๆ ที่ Buddha Palace Monastery ผูเขียนสนใจดาน
พระคัมภีรจ งึ ไดเขารวมกลมุ นี้ จนตลอดวัน

 ⌫ 

(๑) ทำใหรวู า แตละประเทศ โดยเฉพาะในจีน ญีป่ นุ เกาหลี และไตหวัน มีการศึกษา
พระคัมภีรก นั อยางไร
(๒) การศึกษาเปรียบเทียบขอความในคัมภีรพ ระไตรปฎกฉบับตางๆ ของฝายมหายาน
(๓) การตรวจชำระ และจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับตางๆ ของฝายมหายานและเถรวาท
(๔) มีการวิจยั เนือ้ หาขอความ และอักษรของพระไตรปฎกฉบับตางๆ ของฝายเถรวาท
และมหายาน
(๕) การบรรจุขอความในพระไตรปฎกลงใน CD-ROM จึงเกิดพระไตรปฎกฉบับ
CD-ROM ทัว่ ไปทัง้ ฝายมหายานและเถรวาท เชน ฉบับไดโจ ฟากงซาน ของมหายาน ฉบับ
บุดเซอร และฉบับอัฎฐสังคายนาของฝายเถรวาท เปนตน
เรือ่ งพระคัมภีรน ี้ ถาเราไปดูในหองสมุดของมหาวิทยาลัยและวัดตางๆ จะเห็นขุมทรัพย
ของปญญาอยางทัว่ ถึง
จบการสัมมนาแลว ไดมพี ธิ กี ารแสดงทางวัฒนธรรม หรือจะเรียกใหถกู เปนการแสดง
แสงและเสียงเกีย่ วกับพุทธประวัตติ อนชีวติ ในวังกบิลพัสดุ และการออกบวช การเผชิญมาร และ
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ตรัสรแู ละมีการแสดงของยุวชนชาวพุทธจีน เรือ่ งพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม สวดมนตและ
ออกกำลังกาย
จบรายการแลวก็กลับไปทีพ่ กั ที่ Landison Hotel


วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ออกเดินทางตัง้ แตตี ๔ จากทีพ่ กั เมืองอซู ี ไปทีส่ นามบินนาน
จิง (Nanjin) ซึง่ เปนสถานทีส่ ำคัญทางประวัตศิ าสตรตงั้ แตสมัยสามกก (Three kingdoms of
China) ปจจุบนั มีการสรางถนนดี ทางสะดวก และมีสนามบินนานาชาติขนาดกลาง คณะเรา
ไดรบั ความเมตตาจากคณะผจู ดั การประชุมเหมาเครือ่ งบิน C1 ของสายการบิน Air China
จากนานกิง ถึงสนามบินนานาชาติ เตาหยวน ชวงเวลา ๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. แตบวกเวลาการ
รับกระเปา พิธกี ารทางดานตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร รวมทัง้ การเดินทางถึงทีพ่ กั ก็กนิ
เวลาเกือบบายสองโมง
มีเรือ่ งทีเ่ ปนเครือ่ งเตือนใจของผเู ดินทางเขาประเทศตางๆ ควรทำวีซา (Visa) เขาประเทศ
นัน้ ๆ ใหเรียบรอยกอน จะสะดวกมาก การฟงผอู นื่ วาประเทศนัน้ ประเทศนีไ้ มตอ งทำวีซา กอน ทำให
ตองเสียเวลาในการทำวีซา พิเศษ
มีพระภิกษุชาวไทยทีเ่ ปนพระธรรมทูตอยใู นประเทศเบลเยีย่ ม ไดมารับเชิญใหมาประชุม
ครัง้ นีด้ ว ย แตพอรวู า มาจากเบลเยีย่ มซึง่ เปนหนึง่ ในประเทศยุโรป ก็เกิดปญหาตองมีเอกสาร
ยืนยันหลายเรือ่ ง จึงตองออกเอกสารใหใหมเสียเวลาไปประมาณ ๓ ชัว่ โมง (ทำวีซา ไวกอ นดีกวา)
วันนีม้ กี ารเลีย้ งตอนรับผมู ารวมประชุมจากประเทศตางๆ ที่ Grand Hotel บรรยากาศ
ดีมากมีการกลาวปราศรัยตอนรับจากฝายเจาภาพ อันมีทา นอาจารยซงิ หวิน แหงวัดโฝกวงซาน
ทานอาจารยโกะฟง ประธานพุทธสมาคม ประธานพุทธสมาคมแหงฮองกง และทานประธาน
สมาคมสือ่ มวลชนทางศาสนา และวัฒนธรรมจีนตางแสดงความยินดีทมี่ กี ารประชุมเชนนี้ นับ
เปนความรวมมือทีส่ ำคัญ ทีจ่ ะนำไปสคู วามรวมมืออันดีงามตอไป ทำใหเกิดสมานฉันท รวมมือ
กันสรางสิง่ ทีด่ งี าม ความรมเย็นเปนสุขใหแกโลกตอไป
และทีส่ ำคัญอีกทานหนึง่ คือผวู า ราชการเมืองไทเป ไดมากลาวตอนรับดวย
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เมือ่ ไดเวลาหลังจากผเู ขารวมประชุมไดรบั ประทานอาหารแลว ทานซิงติน้ ตัวแทนของ
ทานซิงหวิน ไดกลาวขอบคุณผมู ารวมงานเปนอันเสร็จพิธี
เดินทางกลับทีพ่ กั ที่ Regent Hotel

⌫ ⌦  ⌫

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ มีการประชุมกลมุ ตอในเรือ่ งทีย่ งั ไมไดพดู คุยกันทีเ่ มืองอซู ี
ประเทศจีน คือกลมุ ที่ ๑ วาดวยเรือ่ งศิลปะและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา กลมุ ที่ ๒ วา
ดวยเรือ่ งการจัดการองคกรทางพระพุทธศาสนา
ในการเขารวมประชุมสัมมนาครัง้ นี้ ทานเจาคุณพระศรีธวัชเมธี สมัครใจเขาสัมมนา
ในเรือ่ งศิลปะและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
สวนพระสุธวี รญาณ และคณะสมัครใจ เขารวมสัมมนาในดานการจัดการ และองคกร
ทางพระพุทธศาสนา
ผรู บั ผิดชอบในการสัมมนาทีศ่ นู ยสมาคมพุทธปทีปนานาชาตินคี้ อื มหาวิทยาลัยนานหวา
สำหรับประเด็นทีเ่ ขารวมประชุมในหัวขอการจัดองคกรพุทธมีผเู สนอบทความทัง้ จากจีน
ญีป่ นุ ไตหวัน และประเทศไทย
มีขอ ทีน่ า สนใจในบรรดาบทความทัง้ หลาย อาจารยมหาวิทยาลัยนานหวา ไดเสนอแนว
คิดเกีย่ วกับ Brand Awareness คือ การสรางสำนึกในตราองคกรใหคน รสู กึ รวมกันวา เรา
จะสร า งยี่ ห อ ของเราให ด ี แ ล ว ตั้ ง ใจสร า งองค ก ร อย า งมี ค วามสำนึ ก และอุ ด มการณ
นัง่ ฟงแลวนัน้ ทำใหนกึ ถึงแบรดเนม ในสมัยพระพุทธเจา ทานตัง้ “พรหมจรรย” ขึน้ ใน
พระพุทธศาสนาโดยเอามรรคมีองคแปด เปนหลักปฏิบัติของพรหมจารี คือ พุทธบริษัทที่
ปฏิบตั ติ ามมรรคมีองคแปด ตามระบบสังฆะและสังคมทีป่ ระเสริฐ มีพระนิพพานเปนเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ คือ อริยมรรค แบรนดเนมนีค้ อื “พระพุทธศาสนา”
ตอมาในยุค ๑,๐๐๐ ป เกิดมีระบบมหาวิหารทีเ่ รียกวา นาลันทามหาวิหาร ซึง่ นิยม
แปลกันในปจจุบนั วา มหาวิทยาลัยนาลันทา เปนตราสถาบันทีม่ ชี อื่ คนเชือ่ ถือทัว่ เอเชีย โดย
พระสงฆจากจีน และสวนอืน่ ของเอเชียไดเดินทางมาศึกษา สำเร็จแลวไดสรางชือ่ เสียงใหกบั
ประเทศชาติของตน
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ปจจุบนั มานึกถึงบทบาทของวัดโฝกวงซาน ซึง่ เปนตราชือ่ ทีค่ นรจู กั กันทัง้ โลกวาเปนที่
ฝกคนใหศกึ ษา และทำคนเพือ่ พระพุทธศาสนา สรางประทีปใหแกตนเองและผอู นื่ ทำโลกนีใ้ ห
เปนโลกทีบ่ ริสทุ ธิ์ (Pure Land) ทำพระพุทธศาสนา ใหเปนศาสนาของคนบน โลกนี้ (Harmonistic
Buddhist)
มองมาทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะทำ Brand Awareness ใหครู
อาจารย และนิสิต มีความสำนึกรวมกันใหไดวาจะเปน เลิศในการศึกษาพระไตรปฎก และ
เผยแผพระพุทธศาสนา เรียนรู ปญญาของสังคม ดังทีต่ งั้ ใจวา
(๑) เปนศูนยกลางการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
(๒) บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม
(๓) พัฒนาจิตใจและสังคม
ชือ่ มจร หรือ MCU ก็จะอยใู นจิตใจของคนในโลกตลอดไป
มีบทความหนึง่ ทีว่ า ดวยการบริหารงาน มจร ในปจจุบนั และ อนาคต เสนอโดยทาน
ท.อานันโท ศิษย มจร รนุ ที่ ๔๗ มาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยนานหวา จบปริญญาโทแลวทำวิทยา
นิพนธ หรือ ตรรกศาสตรในคัมภีรก ถาวัตถุซงึ่ เปนเรือ่ ง ยาก แตกท็ ำจนสำเร็จเปนภาษาจีน
เธอพูด และเขียนภาษาจีนไดดมี าก ขอเชิดชูเกียรติในวิรยิ ะ และปญญาไว ณ ทีน่ ดี้ ว ย
หลังจบการสัมมนาแลว ไดเดินทางไปชมกิจการของมหาวิทยาลัยฟากวง ซึง่ ตัง้ อยบู น
เขาหางจากเมืองไทเปไปประมาณ ๕๐ กิโลเมตร คณะ เชน อักษรศิลป สถาปตยกรรม วิศวกรรม
เศรษฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ ไดเปดมากอน แตคณะทีพ่ งึ่ ไดรบั การรับรองจากทางรัฐบาล
คือ พุทธศาสตร (Buddhist Studies) ซึง่ แยกออกเปน ๓ สาขาวิชา คือ
(๑) สาขาวิชาการบริหารจัดการวัด
(๒) สาขาวิชาการเผยแพรพุทธธรรม
(๓) สาขาวิชาพุทธธรรมประยุกต
คณะเราไดรบั การแนะนำ มหาวิทยาลัยโดยทัว่ ไป ชมหองสมุด ตึกบริหาร และคณะพุทธ
ศาสตร และภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยโฝกวง ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดยทานอาจารย
ซิน หวิน แหงวัดโฝกวงซาน

การประชุมชาวพุทธโลก

47

คณะเราไดกลับมาแวะทีส่ ถาบันสอนแบบมหาวิทยาลัยเปด แบบทางไกลของฟากง นา
ศึกษามาก ตองการขยายใหคนมีการศึกษาอยางรวดเร็ว และทัว่ ถึง
จากนัน้ จึงกลับทีพ่ กั หลังจากงานเลีย้ งของมหาวิทยาลัยเปดโฝกวง

 ⌫     
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ หลังจากรับประทานอาหารเชาทีร่ เี จ็นทโฮเต็ลแลวเวลา ๘.๐๐น.
เดินทางไปชมพิพธิ ภัณฑพระราชวัง ไตหวัน (Taiwan Palace Museum) เนือ่ งจากมีคนมาก จึง
ชมแตเพียงผาน ๆ ดังนี้
๑) หองกอนประวัตศิ าสตรทมี่ กี ารพบไดในเกาะไตหวัน สวนใหญเปนงานในยุคหิน
ใหม
๒) หองเครือ่ งปน ดินเผา (Potteries) ซึง่ มีมากกวาชนิดอืน่ ตัง้ แตสมัยกอนประวัติ
ศาสตร จนถึงสมัยราชวงศจนิ ราชวงศถงั ฯลฯ จนถึงปจจุบนั
๓) หองประชุมพุทธรูปปางตางๆ ทีน่ ยิ มสรางในประวัตศิ าสตรชาติจนี มีทงั้ ประทับ
นัง่ และประทับยืน มีนอ ยชิน้ ทีเ่ ปนการประทับไสยาสน
๔) หองจิตรกรรม ทีว่ าดตามผนังศาสนสถาน และวาดในกระดาษหรือผาใชแขวน
ประดับวัด ประดับบาน และประดับวัง
๕) เครือ่ งประดับ และอาวุธทีท่ ำในยุคโลหะ (Bronze) มีทงั้ เครือ่ งประดับบาน และ
อาวุธยุทโธกรณตา งๆ โลหป อ งกันตัว
ชมไดแคนี้แลวจึงไดลงมาดูหองจำหนายสิ่งของและหนังสือที่ระลึกที่หองขายของ
พิพธิ ภัณฑ
ออกเดินทางไปชมวัดจินกวงมิน สาขาวัดโฝ กวง ซาน ในเมืองไทเป เพราะวัดใหญ
ของโฝ กวง ซาน อยทู เี่ มืองเกาซุง ทางตอนใตของไตหวัน
วัดนี้สวยงามมาก สรางวิจิตรมีพระพุทธรูปหยกขาวจากประเทศพมา ใหญที่สุดใน
ประเทศไตหวัน ประดับเพดานดวยทอง มีรปู พระสาวกประดับซายขวา และพระพุทธประวัติ
ตอนสำคัญๆ เชน จากดาวดึงสประสูติ ตรัสรู ปรินพิ พาน ดานหนาประตูและตึกทำงาน สอง
ขางเปนทีพ่ กั ภิกษุและประตูดา นตะวันตกเปนอุโบสถ ชัน้ ใตดนิ เปนหองประชุม และทำภัตตาหาร
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โรงครัว มาชมแลวสบายกาย สบายใจ ไดพบกับความสะอาด ความสวาง และความสงบ สบาย
กาย คืออากาศบริสุทธิ์และอาหารดี ทานอาหารแลวเดินทางไปที่สนามกีฬาไทเป อาเรนา
(Taipei Arena Stadium) เพือ่ รวมพิธปี ด
มีการนมัสการพระรัตนตรัย รวมกันแบบมหายาน
มีการกลาวปราศรัยของ นายกพุทธสมาคมจีนไตหวันแสดงความยินดี และแสดงความ
สำเร็จในงานประชุมครัง้ นี้
มีการอนุโมทนาของทานอาจารยซงิ หวิน ประธานผกู อ ตัง้ วัดโฝกวงซาน และ BLIA
ทัว่ โลก ๓ มหาวิทยาลัย คือ นานหวา โฝกวง และหวากวาง
มีการกลาวชืน่ ชมของประธานสมาคมสือ่ มวลชนทางศาสนาและวัฒนธรรมจีน
จากนัน้ มีการแนะนำผแู ทนประเทศ ประเทศไทย คือพระมหาคณาจารยจนี ธรรมสมาธิ
วัตร (เย็นเต็ก) เจาคณะใหญจนี นิกาย และคณะจากประเทศไทย ทัง้ หมดจากมหาจุฬา, พสล,
สมาคมไทยจีนประชา และคณะ
มีการแสดงทางวัฒนธรรม และจบลงดวยจุดประทีปสวดมนต แบบโฝกวงซาน ประทับใจ
มาก จบลงดวยบรรยากาศทีส่ วยงาม
คณะไทยไดรว มงานเลีย้ งที่ Ben Well Hotel
คณะเรากลับทีพ่ กั ที่ Regent Hotel


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ คณะไดเดินทางกลับออกจากโรงแรม ๑๔.๐๐ น. ถึงสนามบิน
เตาหยวนนานาชาติ เวลา ๑๕.oo น. ตรวจตราการเดินทางและพักอยูที่สนามบินจนถึง
๒๐.๐๕ น. จึงไดเดินทางดวยสายการบิน TG 635 กลับประเทศไทย
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ขอจบดวยการรอยคำดังนี้
จากเมืองไทย ไปประชุม ทีอ่ ซู ี
เมือ่ วันที่ ยีส่ บิ หก ไดผกเผิน
เดือนหาขึน้ หนึง่ ค่ำ ไดดำเนิน
ไมขาดเกิน การบินไทย ใหบริการ
ยีส่ บิ เจ็ด มีนา มหาฤกษ
เริม่ บุกเบิก เทีย่ วชม ผสมผสาน
แมแยงซี มาพบ ทะเลลาน
ดอกไมบาน งามสะพรัง่ นัง่ ชมวิว
แหลมแหงนี้ มีรปู เตา ทีแ่ ปลกแปลก
ดูแลวแยก ใหออก บอกฉลิว
หัวและคิว้ เปนนก ยกหางปลิว
กลายเปนปลา ขานิว้ เปนสิงโต
บอกถึงจีน รวมสิง่ ดี ของทุกอยาง
เอามาวาง เปนหลัก ชักสุโข
พัฒนา ประเทศ ใหภญ
ิ โญ
อมิตาโผ เตาขงจือ้ ระบือฌาน
สุขาวดี เสริมศรัทธา ปญญาเกิด
เพราะฉานเลิศ ออกเปนเซ็น เห็นหลักฐาน
ถึงกาวกระโดด ใหเดน ไดสำราญ
วางรากฐาน การปกครอง สองวินยั
หนึง่ สังคมนิยม ผสมหลัก
หนึง่ ก็จดั ประชาธิปไตย ไรเงือ่ นไข
หนึง่ ประเทศ สองระบบ ใหเกรียงไกร
ใครทำได อยางจีนนี้ มีวฒ
ั นา
ชวงบายบาย ไปชมวัด นัดสนุก
ฝนตกชุก รมชวย อวยหนาวหนา
วัดซิกวง และจองหงวน ควรพรรณนา
ของมีคา พุทธศิลป ชินวงศ
วัดหนึง่ เครงวินยั ใจสะอาด
ไมผดิ พลาด อีกวัด หัดพระสงฆ

ศึกษาธรรม นำวัด ใหยนื ยง
ชักชูธง สันติ นิรวาณ
ยีส่ บิ แปด เปดประชุม ชุมนุมพุทธ
ทีว่ ดั สุด งามงด สดประสาน
แสดงความ ใหญโต และเบิกบาน
งามตระการ ดุจวาติกนั ฉันคิดเอง
วันแรก แจกคำหวาน งานปราศรัย
ทัง้ นอกใน ดูแลว ตรงกันเผง
สรางความหวัง ทีด่ งี าม สงฆละเลง
สรางบทเพลง สมานฉันท กันบีฑา
วันทีส่ อง ยีส่ บิ เกา เชาไมหยุด
ทีม่ าสุด สัมมนา ในเนือ้ หา
เจ็ดประเด็น หลักหลัก ชักออกมา
คิดล้ำคา พารวมคิด ชิดคัมภีร
ทัง้ อนุรกั ษ ชำระ กะคนควา
ไมเมามัว พิมพไว เปนศักดิศ์ รี
หาเทคนิค บรรจุไว ในซีดี
ในยุค ไอทีนี้ ทีก่ า วไกล
ตอนตกค่ำ นำชน เขาหองใหม
ดูแสดง สีแสง สำแดงไหว
วีดที ศั น พุทธประวัติ อันเกรียงไกร
ชวงทำได สมเรือ่ ง มะเลืองราม
วันทีส่ าม สิบออก จากวูสี
ตืน่ ตีสี่ วิง่ ไป ในสนาม
บินแนแท นานจิง ปง ทัง้ นาม
แปดโมงสาม-สิบแน นกแลบิน
ถึงไทเป เตาหยวน ชวนพรรคพวก
ไมสะดวก ทำวีซา มาทีหลัง
เสียเวลา หนึง่ ชัว่ โมง-โมงกระมัง
อนาคต ยับยัง้ อยางลังเล
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ถึงทีพ่ กั รีเจ็นท ฟอรโมชา
ชางสรรหา อาสาสมัคร นักศึกษา
มาตอนรับ เรียบรอย คอยเจรจา
กลาวคำวา อามิตาโฟ โชวน้ำใจ
วันทีส่ าม มีนา พาคณะ
เขาประชุม ไมลดละ ทีศ่ นู ยใหญ
พุทธประทีป นานาชาติ คิดกวางไกล
แยกกลมุ ได สัมมนา กันทันที
เราเขารวม กลมุ จัดการ บริหารวัด
ตองฝกหัด ใหมี ซือ่ เปนศรี
ผดุงไว ทัง้ วัด ชุมชนดี
เพือ่ ทวี สุขสม บรมธรรม
สัมมนา กันเสร็จ ก็จาริก
ไปชมศิษย โฝกวง เชือ่ มประสาน
จัดสากล วิทยาลัย ในเขาลาน
ทานซิงหวัน กลาหาญ สรางงานมา
มหาวิทยาลัย ฝอกวง และนันหวา
ตามออกมา ซีไหล ในตกหนา
ปรากฏ เปนเวสเทิรน กาลตอมา
จุดล้ำคา สรางตน เปนคนดี
จากโฝกวง มาแวะ แนะใหคดิ
สถานผลิต เรียนทางไกล ไดศกั ดิศ์ รี
พัฒนา ชีวติ ไดมากมี
ชางขัดสี เหมาะสม นิยมกัน

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต
เลีย้ งอาหาร กันแลว ก็ลากลับ
ไดประทับ สิง่ ใหม นัยสรางสรรค
คณะ พุทธศาสตร ยิง่ ใหญครัน
เปดสามขัน้ สาขา นานิยม
ธรรมนิเทศ การจัดการ งานของวัด
ประยุกตจดั พุทธธรรม ใหเหมาะสม
กับสรางสรรค ยุคใหม ไรกงั วล
ใหหลุดพน ความทุกข สุขนิรนั ดร
วันทีห่ นึง่ เมษา มาบรรจบ
นำชมครบ พิพธิ ภัณฑ งานสรางสรรค
วังกกู ง คงไว ไตหวันอัน
ไดรทู นั อดีต ชีวติ ตน
ตอนบายสาม งามงาน พิธปี ด
มวลญาติมติ ร โฝกวงซาน ชำนาญเหลือ
คนมารวมกัน ปดมาก อยางเหลือเฝอ
ไมมเี บือ่ กิจกรรม นำพวกเรา
เริม่ ปราศรัย ไดยนิ ดี ดวยมีหลัก
เด็กนารัก แสดงศิลป อันไมเฉา
จบดวยเสียง พุทธมนต ดังเบาเบา
จุดเทียนเขา สวางจา พาสุขใจ
เทียนดับ ก็กลับ อำลาจาก
ตองจำพราก กลับเคหา ทีอ่ าศัย
โอกาสหนา จะกลับมา หามาลัย
สมานใจ รวมกัน นิรนั ดรฯ

