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เมือ่วนัที ่๑๓-๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ พระสงฆกวา ๑,๐๐๐ รปู นกัวชิาการ ลาม นกัศลิป

และ นกัการเมืองจาก ๓๗ ประเทศและเขตปกครองตางๆ ไดมารวมประชมุชาวพุทธโลกครัง้
ที่หนึ่ง (The First World Buddhist Forum) ซึ่งจัดข้ึนที่เมืองฮังโจ และชัวชานนี้
นับเปนการประชุมชาวพุทธนานาชาติที่สำคัญครั้งแรก ในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาใน
ประเทศจนี และเปนการประชมุทางศาสนาทีส่ำคญัตัง้แตไดเกดิสาธารณรฐัประชาชนจนีในป
๒๔๙๒ เจยี คววิลนิ ประธานคณะกรรมการทีป่รกึษาทางการเมอืงแหงสาธารณรฐัประชาชนจนี
ไดพบกบัอาคนัตกุะผมูเีกียรตจิากประเทศตางๆ ซ ิจนิปง ประธานสภาประชาชนแหงรฐัเซเจยีว
และลวิผนัดอง รองประธานคณะกรรมการแหงชาติพรรคคอมมวินสิตจนีไดกลาวสนุทรพจน ใน
งานนี้ ตุง ซี ฮัว รองประธานพรรคคอมมิวนิสตแหงจีน อานสารแสดงความยินดี
ของนายโคฟ อนันนั เลขาธกิารสหประชาชาตคินทีแ่ลว นายเวคา เซยี นายกรฐัมนตรขีอง
บังคลาเทศ และเจาฟาชายพิลิป ทั้งสองทานไดสงสารแสดงความยินดีมาอาน
ในวนัประชมุดวย การประชมุมสีโลแกนวา “โลกเปนหนึง่เดยีวเริม่ตนทีจ่ติใจ”


พระสธุวีรญาณ (ณรงค จติตฺโสภโณ), รศ.ดร.

รองอธกิารบดฝีายกจิการตางประเทศ
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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ในครัง้นี ้จนีจงึไดจดัอกีเปนครัง้ที ่๒ โดยความรวมมอืของ ๔ ฝาย คอื
๑. พทุธสมาคมแหงประเทศจนี
๒. สมาคมพทุธปทปีนานาชาติ
๓. พทุธสมาคมแหงฮองกง และ
๔. สมาคมเผยแผวฒันธรรมทางศาสนาแหงประเทศจนี

วสนัต รตนตโม “แสงพงึ” จดัขึน้ที ่ อซู ี และทีไ่ทเป ระหวางวนัที ่๒๘ มนีาคม ถงึ
๑ เมษายน ๒๕๕๒ ภายใตสโลแกนวา

“โลกเปนหนึ่งเดียวดวยความรวมมือกันหลายดาน” (A Harmonions World :
A Synergy of Conditions)


ผแูทนทีส่ำคญัคอื พระพรหมวชริญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม พระธรรมโกศาจารย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับคณะผูติดตามอีก ๑๒ ทาน คือ
พระสุธีวรญาณ, พระวิสุทธิภัทรธาดา,พระศรธีวชัเมธ,ีพระศรคีมัภรีญาณ, พระมหาหรรษา
ธมมฺหาโส, พระครปูลดัสวุฒันจรยิคณุ, พระครปูลดัสวุฒันวชริคณุ,พระมหาวสนัต แสนเพลง,
ผศ.ดร.ชาตชิาย พทิกัษธนาคม,นางสดุารตัน บรรเทากลุ, และนายสมหมาย สภุาษติ

และจากมหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวทิยาลยั คอื พระครธูรีสารปรยิตัคิณุ และอาจารย
ถนอม บุตรเรือง,พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร วัดโพธิแมนคุณาราม, คุณพัลลภ
ไทยอาร ี เลขาธกิาร พสล.และคณะตวัแทนพทุธบรษิทัสมาคมไทยจนี พวกเราไดเดนิทางโดย
สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 644 ออกจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ๑๐.๓๐ น. ถงึ
สนามบนินานาชาตเิซยีงไฮ ๑๕.๓๐ น. และไดเดนิทางถงึทีพ่กั Ladison Hotel เมอืงอซู ีเวลา
๑๒.oo น.

⌫
วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๕๒ ผจูดัการประชมุ ไดพาเราชมความงามของเมอืงอซู ี(wuxi)

ดงันี ้(๑)แหลมหวัเตาใกลทะเลสาบไต (Turtle Peninsular on Tai Lake) เปนทีต่ัง้เดมิของ
wuxi ซึง่แปลวา เมอืงทีร่วยดวยดอกไม บานตลอดสามฤด ู เปนอาวทีแ่มน้ำแยงซเีกยีงไหล
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ออกทะเลจนีสวยงามมากมรีปูทีต่ดิตาอยรูปูหนึง่ คอื รปูหลอเตาเทวดา มหีวัเปนมงักร มขีาเปน
เสอื มหีางดจุนก เปนการบอกถงึวัฒนธรรมจนีวามกีารผสมผสานทางความคดิ และความเชือ่
ตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั คอืการผสมผสานระหวางเตากบัพระพทุธศาสนาและขงจือ้ เปนศาสนา
ของจนี แมปจจบุนักม็กีารเมืองระบบ ๔ กาวกระโดดหนึง่ประเทศแต ๒ ระบบการปกครอง
เปนตน

(๒) พพิธิภณัฑอซู ีสรางขึน้มาใหม เกบ็รวบรวมของเกา เชน เครือ่งปนดนิเผา ตกุตา
ชนดิตางๆ จากนัน้กลบัมาทีโ่รงแรมรับประทานอาหารกลางวนั

(๓) ภาคบายไปชมวดัใหญ ๒ วดั
(๓.๑) ชมวัดซิหยวน จี จาง ของนกิายวนิยั (Xiyuan Tiechuang Precept

Monastery) เปนวดัเกาและกวาง มคีลองลอมรอบ เปนสถานทีต่ัง้สถาบนัวจิยัทางพระพทุธ
ศาสนา เคยมีพระพักอาศัยศึกษาปฏิบัติถึง ๑,๐๐๐ รูป มีพระมาตอนรับหมผาจีวรเหลือง
ดอกคณู สวยด ี เนนการเครงวนิยั

(๓.๒) ไปเยีย่มชมวดัจอง หยวน (Chong Yuan Temple) เปนวดัอยชูายทะเล มี
เนือ้ทีก่วางมศีลิปะเกาแกสรางโดย พระเจาไตเจยีน ที ่๒ สมยัพระจกัรพรรดจิางอ ู (500 AD)
วัดนี้ไดซบเซาในสมัยเหมาเจอะตุง ตอนนี้ฟนฟูขึ้นใหม เปนสถาบันการศึกษา และวิจัย
ทางพระพทุธศาสนา มเีจดยีอยชูายทะเลสวยงาม พระพทุธรปู ๓ องค ในวหิารคอื อมติาภะ
ไวโรจนะ และไภสชัยครุุ

จากนัน้ พกัรบัประทานเครือ่งดืม่ทีภ่ตัตาคารววัลาน กลบัทีพ่กัเม่ือ ๑๘.๓๐ น.
วนันัน้ เปนวนัพกัอยางแทจริง เพือ่สรางจติใจทีส่ะอาดสวางและสงบ เพือ่สรางลกัษณะ

๖ ชนดิ คอื
๑. เมตตา เพือ่นมนษุย
๒. ครอบครวัทีม่สีขุและความกลมเกลยีว
๓. ความสมัพนัธทางสงัคมทีเ่ปนแบบเพือ่น
๔. สงัคมสมานฉนัท
๕. เขาใจกันดใีนกลมุผเูจริญดวยอารยธรรม
๖. โลกทีส่นัติ

วนันีพ้กัผอนกอนประชมุกนัในวนัพรงุนี ้ (๒๘ มนีาคม ๒๕๕๒)
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วนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๕๒ มกีารปลกุใหเตรยีมตวัตัง้แตต ี๔ ทำกจิกรรมตางๆ เสรจ็

แลวออกเดนิทางเวลา ๖.๐๐ น. ไปทีว่ดัพทุธปราสาท (Buddhist Palace Temple) เปนวดัที่
สรางข้ึนใหม คลายศนูยประชมุพทุธมณฑลของเรา มสีิง่สำคญั คอื

๑. พระพุทธศากยมุนีในทาประทับยืนมือขวาประทานอภัย มือซายประทานพร
บนภดูานหลงั

๒. จำลองวดัธเิบตมาไวดานหนา
๓. สรางศนูยประชมุใหญมมีขุ ๕ มขุ รปูดอกบวัตมูทีเ่รยีกวา Buddha Palace

Temple มคีวามวจิติรพศิดารมาก เขาไปขางในมรีปูคลายโบสถวาตกินั มหีอประชมุสขุาวดี
มดีอกบวัจากยอดขยายออกมา เรานัง่นบัประมาณ ๔๕ x ๒๕  กลบี คอื ๑,๑๒๕ กลบี ดจุแสง
รศัมอีมติาภะจากฟากฟาลงสโูลกนี้

๔. เจดียจำลองจากเมอืงคณุหมงิตอนใตของจนีสญัลกัษณเถรวาท มพีธิตีอนรบัจาก
ประตวูดัจนถงึหอประชมุ มผีเูขารวมประชมุในพธิเีปดประมาณ ๒,๐๐๐ คน เริม่พธิดีวยการ
สวดมนตแบบจนี ประสานเสยีงไพเราะมาก ทัง้พระสงฆ ภกิษุณ ีอบุาสก อบุาสกิา และเดก็ๆ

จากนัน้ มพีธิเีปดโดยรองประธานสภาประชาชน และประธานพทุธสมาคมแหงประเทศ
จนี และมกีารกลาวปราศรยัโดยผแูทนเจาภาพจากไตหวนั วดัโฝกวงซาน ประธานพทุธสมาคม
ฮองกง และประธานสมาคมเผยแพรวฒันธรรมทางศาสนาแหงประเทศจนี และประธานผบูรหิาร
เมอืงอซู ี จากนัน้พกัดืม่น้ำปานะ

มกีารปราศรยัของประมขุสงฆ และตวัแทนรฐับาลจากประเทศตางๆ ทีแ่สดงความยนิดี
กบัการประชมุในหวัขอ A Harmonions World, A Synergy of Conditions โลกทีม่คีวาม
กลมเกลยีวกนั ความรวมมือกนัดวยปจจยัตางๆ เทาทีจ่ำไดคอื ประมขุสงฆจนี-ศรลีงักา-กมัพชูา�
ลาว-ไทย-พมา-บงัคลาเทศ-เนปาล-สงิคโปร-ญีป่นุ-เกาหล-ีฮองกง-ไตหวนั ฯลฯ

มผีขูึน้ปราศรยั ๗ กลมุ ครัง้ละ ๗ คน รวม ๔๙ คน จาก ๑๐.๐๐ น. ถงึ ๑๙.๐๐ น. พอดี
นีค่อื เทคนคิการประชมุวนัเปดทีม่กีนัทัว่โลก
กลบัทีพ่กัเวลา ๒๐.๓๐ น.
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⌫
วนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๕๒ มกีารแบงประชมุกลมุตางๆ ดงันี้
๑) การสรางและทบทวนระบบการปฏบิตั ิ และการศกึษาแบบพทุธ
๒) โอกาสและสิง่ทาทายทีเ่ผชิญระบบการศกึษาในพระพทุธศาสนา
๓) เสวนาระหวางเถรวาท และมหายานในยคุสงัคมนานาวฒันธรรม
๔) ขมุธรรมอนัทรงเกยีรต ิ: การรวบรวม การรกัษาและวจิยัคมัภรีทางพระพทุธศาสนา
๕) เกาและใหมในวฒันธรรมพทุธ
๖) ดนตรทีางพระพทุธศาสนา : การรกัษาปองกนัวฒันธรรม และการพฒันาแนวใหม
๗) พระพทุธศาสนากบัการอนรุกัษสิง่แวดลอม
ไดแยกประชุมในหัวขอตางๆ ที่ Buddha Palace Monastery ผูเขียนสนใจดาน

พระคมัภรีจงึไดเขารวมกลมุนี ้จนตลอดวนั

 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
(๑) ทำใหรวูา แตละประเทศ โดยเฉพาะในจนี ญีป่นุ เกาหล ีและไตหวนั มกีารศกึษา

พระคมัภรีกนัอยางไร
(๒) การศกึษาเปรยีบเทยีบขอความในคมัภรีพระไตรปฎกฉบบัตางๆ ของฝายมหายาน
(๓) การตรวจชำระ และจดัพมิพพระไตรปฎกฉบบัตางๆ ของฝายมหายานและเถรวาท
(๔) มกีารวิจยัเนือ้หาขอความ และอกัษรของพระไตรปฎกฉบบัตางๆ ของฝายเถรวาท

และมหายาน
(๕) การบรรจุขอความในพระไตรปฎกลงใน CD-ROM จึงเกิดพระไตรปฎกฉบับ

CD-ROM ทัว่ไปทัง้ฝายมหายานและเถรวาท เชน ฉบบัไดโจ ฟากงซาน ของมหายาน ฉบบั
บดุเซอร และฉบบัอฎัฐสงัคายนาของฝายเถรวาท เปนตน

เรือ่งพระคมัภรีนี ้ถาเราไปดใูนหองสมดุของมหาวทิยาลยัและวดัตางๆ จะเหน็ขมุทรพัย
ของปญญาอยางทัว่ถึง

จบการสมัมนาแลว ไดมพีธิกีารแสดงทางวฒันธรรม หรอืจะเรยีกใหถกูเปนการแสดง
แสงและเสยีงเกีย่วกบัพทุธประวตัติอนชวีติในวงักบลิพสัด ุและการออกบวช การเผชิญมาร และ
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ตรสัรแูละมกีารแสดงของยวุชนชาวพทุธจนี เรือ่งพระพทุธศาสนากบัวฒันธรรม สวดมนตและ
ออกกำลังกาย

จบรายการแลวก็กลบัไปทีพ่กัที ่ Landison Hotel


วนัที ่๓๐ มนีาคม ๒๕๕๒ ออกเดนิทางตัง้แตต ี๔ จากทีพ่กัเมืองอซู ีไปทีส่นามบนินาน

จงิ (Nanjin) ซึง่เปนสถานทีส่ำคญัทางประวตัศิาสตรตัง้แตสมยัสามกก (Three kingdoms of
China) ปจจบุนัมกีารสรางถนนด ีทางสะดวก และมสีนามบนินานาชาตขินาดกลาง คณะเรา
ไดรบัความเมตตาจากคณะผจูดัการประชมุเหมาเครือ่งบนิ C1 ของสายการบนิ Air China
จากนานกงิ ถงึสนามบนินานาชาต ิเตาหยวน ชวงเวลา ๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. แตบวกเวลาการ
รบักระเปา พธิกีารทางดานตรวจคนเขาเมอืง และศลุกากร รวมทัง้การเดนิทางถงึทีพ่กักก็นิ
เวลาเกือบบายสองโมง

มเีร่ืองทีเ่ปนเครือ่งเตอืนใจของผเูดนิทางเขาประเทศตางๆ ควรทำวซีา (Visa) เขาประเทศ
นัน้ๆ ใหเรยีบรอยกอน จะสะดวกมาก การฟงผอูืน่วาประเทศนัน้ประเทศนีไ้มตองทำวซีากอน ทำให
ตองเสยีเวลาในการทำวซีาพเิศษ

มพีระภกิษชุาวไทยทีเ่ปนพระธรรมทตูอยใูนประเทศเบลเยีย่ม ไดมารับเชญิใหมาประชมุ
ครัง้นีด้วย แตพอรวูามาจากเบลเยีย่มซึง่เปนหนึง่ในประเทศยโุรป กเ็กดิปญหาตองมเีอกสาร
ยนืยนัหลายเรือ่ง จงึตองออกเอกสารใหใหมเสยีเวลาไปประมาณ ๓ ชัว่โมง (ทำวซีาไวกอนดกีวา)

วนันีม้กีารเลีย้งตอนรบัผมูารวมประชมุจากประเทศตางๆ ที ่Grand Hotel บรรยากาศ
ดมีากมกีารกลาวปราศรยัตอนรบัจากฝายเจาภาพ อนัมทีานอาจารยซงิหวนิ แหงวดัโฝกวงซาน
ทานอาจารยโกะฟง ประธานพทุธสมาคม ประธานพทุธสมาคมแหงฮองกง และทานประธาน
สมาคมสือ่มวลชนทางศาสนา และวฒันธรรมจนีตางแสดงความยนิดทีีม่กีารประชมุเชนนี ้นบั
เปนความรวมมอืทีส่ำคญั ทีจ่ะนำไปสคูวามรวมมอือนัดงีามตอไป ทำใหเกดิสมานฉนัท รวมมอื
กนัสรางสิง่ทีด่งีาม ความรมเยน็เปนสขุใหแกโลกตอไป

และทีส่ำคญัอกีทานหนึง่คอืผวูาราชการเมืองไทเป ไดมากลาวตอนรบัดวย
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เมือ่ไดเวลาหลงัจากผเูขารวมประชมุไดรบัประทานอาหารแลว ทานซงิติน้ ตวัแทนของ
ทานซงิหวนิ ไดกลาวขอบคณุผมูารวมงานเปนอนัเสรจ็พธิี

เดนิทางกลบัทีพ่กัที ่ Regent Hotel

⌫⌦  ⌫
วนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๒ มกีารประชมุกลมุตอในเรือ่งทีย่งัไมไดพดูคยุกนัทีเ่มอืงอซูี

ประเทศจนี คอืกลมุที ่ ๑ วาดวยเรือ่งศลิปะและวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา กลมุที ่๒ วา
ดวยเรือ่งการจดัการองคกรทางพระพทุธศาสนา

ในการเขารวมประชมุสมัมนาครัง้นี ้ ทานเจาคณุพระศรธีวชัเมธ ี สมคัรใจเขาสมัมนา
ในเรือ่งศลิปะและวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา

สวนพระสธุวีรญาณ และคณะสมคัรใจ เขารวมสมัมนาในดานการจดัการ และองคกร
ทางพระพทุธศาสนา

ผรูบัผดิชอบในการสมัมนาทีศ่นูยสมาคมพทุธปทปีนานาชาตนิีค้อืมหาวทิยาลยันานหวา
สำหรบัประเดน็ทีเ่ขารวมประชมุในหวัขอการจดัองคกรพทุธมผีเูสนอบทความทัง้จากจีน

ญีป่นุ ไตหวนั และประเทศไทย
มขีอทีน่าสนใจในบรรดาบทความทัง้หลาย อาจารยมหาวทิยาลยันานหวา ไดเสนอแนว

คดิเกีย่วกบั Brand Awareness คอื การสรางสำนกึในตราองคกรใหคน รสูกึรวมกันวา เรา
จะสรางยี่หอของเราใหดีแลวตั้งใจสรางองคกร อยางมีความสำนึกและอุดมการณ

นัง่ฟงแลวนัน้ ทำใหนกึถงึแบรดเนม ในสมยัพระพทุธเจา ทานตัง้ “พรหมจรรย” ขึน้ใน
พระพุทธศาสนาโดยเอามรรคมีองคแปด เปนหลักปฏิบัติของพรหมจารี คือ พุทธบริษัทที่
ปฏบิตัติามมรรคมอีงคแปด ตามระบบสงัฆะและสงัคมทีป่ระเสรฐิ มพีระนพิพานเปนเปาหมาย
และผลสมัฤทธิ ์คอื อรยิมรรค แบรนดเนมนีค้อื “พระพทุธศาสนา”

ตอมาในยคุ ๑,๐๐๐ ป เกิดมรีะบบมหาวหิารทีเ่รยีกวา นาลนัทามหาวหิาร ซึง่นยิม
แปลกนัในปจจบุนัวา มหาวทิยาลยันาลนัทา เปนตราสถาบนัทีม่ชีือ่ คนเชือ่ถอืทัว่เอเชยี โดย
พระสงฆจากจนี และสวนอืน่ของเอเชยีไดเดนิทางมาศกึษา สำเรจ็แลวไดสรางชือ่เสยีงใหกบั
ประเทศชาตขิองตน
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ปจจบุนัมานกึถงึบทบาทของวดัโฝกวงซาน ซึง่เปนตราชือ่ทีค่นรจูกักนัทัง้โลกวาเปนที่
ฝกคนใหศกึษา และทำคนเพือ่พระพทุธศาสนา สรางประทปีใหแกตนเองและผอูืน่ ทำโลกนีใ้ห
เปนโลกทีบ่รสิทุธิ ์(Pure Land) ทำพระพทุธศาสนา ใหเปนศาสนาของคนบน โลกนี ้(Harmonistic
Buddhist)

มองมาทีม่หาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จะทำ Brand Awareness ใหครู
อาจารย และนิสิต มีความสำนึกรวมกันใหไดวาจะเปน เลิศในการศึกษาพระไตรปฎก และ
เผยแผพระพทุธศาสนา เรียนร ูปญญาของสงัคม ดงัทีต่ัง้ใจวา

(๑) เปนศนูยกลางการศกึษาทางพระพทุธศาสนา
(๒) บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม
(๓) พฒันาจติใจและสงัคม
ชือ่ มจร หรอื MCU กจ็ะอยใูนจติใจของคนในโลกตลอดไป

มบีทความหนึง่ทีว่าดวยการบรหิารงาน มจร ในปจจบุนัและ อนาคต เสนอโดยทาน
ท.อานนัโท ศษิย มจร รนุที ่๔๗ มาศกึษาทีม่หาวทิยาลยันานหวา จบปรญิญาโทแลวทำวทิยา
นพินธ หรอื ตรรกศาสตรในคมัภรีกถาวัตถซุึง่เปนเรือ่ง ยาก แตกท็ำจนสำเรจ็เปนภาษาจนี
เธอพดู และเขยีนภาษาจนีไดดมีาก ขอเชดิชเูกยีรตใินวริยิะ และปญญาไว ณ ทีน่ีด้วย

หลงัจบการสมัมนาแลว ไดเดนิทางไปชมกจิการของมหาวทิยาลยัฟากวง ซึง่ตัง้อยบูน
เขาหางจากเมอืงไทเปไปประมาณ ๕๐ กโิลเมตร คณะ เชน อกัษรศลิป สถาปตยกรรม วศิวกรรม
เศรษฐศาสตร การบรหิารรฐักจิ ไดเปดมากอน แตคณะทีพ่ึง่ไดรบัการรบัรองจากทางรฐับาล
คอื พทุธศาสตร (Buddhist Studies) ซึง่แยกออกเปน ๓ สาขาวชิา คอื

(๑) สาขาวิชาการบริหารจัดการวัด
(๒) สาขาวิชาการเผยแพรพุทธธรรม
(๓) สาขาวิชาพุทธธรรมประยุกต

คณะเราไดรบัการแนะนำ มหาวทิยาลยัโดยทัว่ไป ชมหองสมดุ ตกึบรหิาร และคณะพทุธ
ศาสตร และภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยโฝกวง ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งข้ึนโดยทานอาจารย
ซนิ หวนิ แหงวดัโฝกวงซาน
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คณะเราไดกลบัมาแวะทีส่ถาบนัสอนแบบมหาวทิยาลยัเปด แบบทางไกลของฟากง นา
ศกึษามาก ตองการขยายใหคนมกีารศกึษาอยางรวดเร็ว และทัว่ถงึ

จากนัน้ จงึกลบัทีพ่กัหลงัจากงานเลีย้งของมหาวทิยาลยัเปดโฝกวง

⌫   
วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๕๒ หลงัจากรับประทานอาหารเชาทีร่เีจน็ทโฮเตล็แลวเวลา ๘.๐๐น.

เดนิทางไปชมพพิธิภณัฑพระราชวงั  ไตหวนั (Taiwan Palace Museum) เนือ่งจากมคีนมาก จงึ
ชมแตเพียงผาน ๆ ดงันี้

๑) หองกอนประวตัศิาสตรทีม่กีารพบไดในเกาะไตหวนั สวนใหญเปนงานในยคุหนิ
ใหม

๒) หองเครือ่งปนดนิเผา (Potteries) ซึง่มมีากกวาชนดิอืน่ตัง้แตสมยักอนประวตัิ
ศาสตร จนถงึสมยัราชวงศจนิ ราชวงศถงัฯลฯ จนถงึปจจบุนั

๓) หองประชมุพทุธรปูปางตางๆ ทีน่ยิมสรางในประวตัศิาสตรชาตจินี มทีัง้ประทบั
นัง่และประทบัยนื มนีอยชิน้ทีเ่ปนการประทบัไสยาสน

๔) หองจติรกรรม ทีว่าดตามผนงัศาสนสถาน และวาดในกระดาษหรอืผาใชแขวน
ประดบัวดั ประดบับาน และประดบัวงั

๕) เครือ่งประดบั และอาวธุทีท่ำในยคุโลหะ (Bronze) มทีัง้เครือ่งประดบับาน และ
อาวธุยทุโธกรณตางๆ โลหปองกนัตวั

ชมไดแคนี้แลวจึงไดลงมาดูหองจำหนายสิ่งของและหนังสือที่ระลึกที่หองขายของ
พพิธิภณัฑ

ออกเดนิทางไปชมวดัจนิกวงมนิ สาขาวดัโฝ กวง ซาน ในเมอืงไทเป เพราะวดัใหญ
ของโฝ กวง ซาน อยทูีเ่มอืงเกาซงุ ทางตอนใตของไตหวนั

วัดนี้สวยงามมาก สรางวิจิตรมีพระพุทธรูปหยกขาวจากประเทศพมา ใหญที่สุดใน
ประเทศไตหวนั ประดบัเพดานดวยทอง มรีปูพระสาวกประดบัซายขวา และพระพทุธประวตัิ
ตอนสำคญัๆ เชน จากดาวดึงสประสตู ิตรัสร ูปรนิพิพาน ดานหนาประตแูละตกึทำงาน สอง
ขางเปนทีพ่กัภกิษแุละประตดูานตะวนัตกเปนอโุบสถ ชัน้ใตดนิเปนหองประชมุ และทำภตัตาหาร
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โรงครวั มาชมแลวสบายกาย สบายใจ ไดพบกบัความสะอาด ความสวาง และความสงบ สบาย
กาย คืออากาศบริสุทธิ์และอาหารดี ทานอาหารแลวเดินทางไปที่สนามกีฬาไทเป อาเรนา
(Taipei Arena Stadium) เพือ่รวมพธิปีด

มกีารนมสัการพระรตันตรยั รวมกนัแบบมหายาน
มกีารกลาวปราศรยัของ นายกพทุธสมาคมจนีไตหวนัแสดงความยนิด ีและแสดงความ

สำเรจ็ในงานประชมุครัง้นี้
มกีารอนโุมทนาของทานอาจารยซงิหวนิ ประธานผกูอตัง้วดัโฝกวงซาน และ BLIA

ทัว่โลก ๓ มหาวทิยาลยั คอื นานหวา โฝกวง และหวากวาง
มกีารกลาวชืน่ชมของประธานสมาคมสือ่มวลชนทางศาสนาและวฒันธรรมจนี
จากนัน้ มกีารแนะนำผแูทนประเทศ ประเทศไทย คอืพระมหาคณาจารยจนีธรรมสมาธิ

วตัร (เยน็เตก็) เจาคณะใหญจนีนกิาย และคณะจากประเทศไทย ทัง้หมดจากมหาจฬุา, พสล,
สมาคมไทยจนีประชา และคณะ

มกีารแสดงทางวฒันธรรม และจบลงดวยจดุประทปีสวดมนต แบบโฝกวงซาน ประทบัใจ
มาก จบลงดวยบรรยากาศทีส่วยงาม

คณะไทยไดรวมงานเลีย้งที ่Ben Well Hotel
คณะเรากลบัทีพ่กัที ่Regent Hotel


วนัที ่๒ เมษายน ๒๕๕๒ คณะไดเดนิทางกลบัออกจากโรงแรม ๑๔.๐๐ น. ถงึสนามบนิ

เตาหยวนนานาชาติ เวลา ๑๕.oo น. ตรวจตราการเดินทางและพักอยูที่สนามบินจนถึง
๒๐.๐๕ น. จงึไดเดนิทางดวยสายการบนิ TG 635 กลบัประเทศไทย
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ขอจบดวยการรอยคำดงันี้
จากเมอืงไทย ไปประชมุ ทีอ่ซูี

เมือ่วนัที ่ยีส่บิหก ไดผกเผิน
เดอืนหาขึน้ หนึง่ค่ำ ไดดำเนนิ
ไมขาดเกนิ การบนิไทย ใหบรกิาร

ยีส่บิเจด็ มนีา มหาฤกษ
เร่ิมบกุเบกิ เทีย่วชม ผสมผสาน
แมแยงซ ีมาพบ ทะเลลาน
ดอกไมบาน งามสะพรัง่ นัง่ชมวิว

แหลมแหงนี ้มรีปูเตา ทีแ่ปลกแปลก
ดแูลวแยก ใหออก บอกฉลวิ
หวัและคิว้ เปนนก ยกหางปลวิ
กลายเปนปลา ขานิว้ เปนสงิโต

บอกถงึจนี รวมสิง่ด ีของทกุอยาง
เอามาวาง เปนหลกั ชกัสโุข
พฒันา ประเทศ ใหภญิโญ
อมติาโผ เตาขงจ้ือ ระบอืฌาน

สขุาวดี เสรมิศรทัธา ปญญาเกิด
เพราะฉานเลศิ ออกเปนเซน็ เหน็หลกัฐาน
ถงึกาวกระโดด ใหเดน ไดสำราญ
วางรากฐาน การปกครอง สองวนิยั

หนึง่ สงัคมนยิม ผสมหลกั
หนึง่กจ็ดั ประชาธปิไตย ไรเงือ่นไข
หนึง่ประเทศ สองระบบ ใหเกรยีงไกร
ใครทำได อยางจนีนี ้มวีฒันา

ชวงบายบาย ไปชมวดั นดัสนกุ
ฝนตกชกุ รมชวย อวยหนาวหนา
วดัซกิวง และจองหงวน ควรพรรณนา
ของมคีา พทุธศลิป ชนิวงศ

วดัหนึง่ เครงวนิยั ใจสะอาด
ไมผดิพลาด อกีวดั หดัพระสงฆ

ศกึษาธรรม นำวดั ใหยนืยง
ชกัชธูง สนัต ินริวาณ

ยีส่บิแปด เปดประชมุ ชมุนมุพทุธ
ทีว่ดัสดุ งามงด สดประสาน
แสดงความ ใหญโต และเบกิบาน
งามตระการ ดจุวาตกินั ฉนัคดิเอง

วนัแรก แจกคำหวาน งานปราศรยั
ทัง้นอกใน ดแูลว ตรงกันเผง
สรางความหวงั ทีด่งีาม สงฆละเลง
สรางบทเพลง สมานฉนัท กนับฑีา

วนัทีส่อง ยีส่บิเกา เชาไมหยดุ
ทีม่าสดุ สมัมนา ในเนือ้หา
เจด็ประเดน็ หลกัหลกั ชกัออกมา
คดิล้ำคา พารวมคดิ ชดิคมัภรี

ทัง้อนรุกัษ ชำระ กะคนควา
ไมเมามัว พมิพไว เปนศกัดิศ์รี
หาเทคนคิ บรรจไุว ในซดีี
ในยคุ ไอทนีี ้ทีก่าวไกล

ตอนตกค่ำ นำชน เขาหองใหม
ดแูสดง สแีสง สำแดงไหว
วดีทีศัน พทุธประวตั ิอนัเกรยีงไกร
ชวงทำได สมเรือ่ง มะเลอืงราม

วนัทีส่าม สบิออก จากวสูี
ตืน่ตสีี ่วิง่ไป ในสนาม
บนิแนแท นานจงิ ปงทัง้นาม
แปดโมงสาม-สบิแน นกแลบนิ

ถงึไทเป เตาหยวน ชวนพรรคพวก
ไมสะดวก ทำวซีา มาทหีลงั
เสยีเวลา หนึง่ชัว่โมง-โมงกระมงั
อนาคต ยบัยัง้ อยางลงัเล
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ถงึทีพ่กั รเีจน็ท ฟอรโมชา
ชางสรรหา อาสาสมคัร นกัศกึษา
มาตอนรบั เรยีบรอย คอยเจรจา
กลาวคำวา อามติาโฟ โชวน้ำใจ

วนัทีส่าม มนีา พาคณะ
เขาประชมุ ไมลดละ ทีศ่นูยใหญ
พทุธประทปี นานาชาต ิคดิกวางไกล
แยกกลมุได สมัมนา กนัทนัที

เราเขารวม กลมุจดัการ บรหิารวดั
ตองฝกหดั ใหม ีซือ่เปนศรี
ผดงุไว ทัง้วดั ชมุชนดี
เพ่ือทว ีสขุสม บรมธรรม

สมัมนา กนัเสรจ็ กจ็ารกิ
ไปชมศษิย โฝกวง เชือ่มประสาน
จดัสากล วทิยาลยั ในเขาลาน
ทานซงิหวนั กลาหาญ สรางงานมา

มหาวทิยาลยั ฝอกวง และนนัหวา
ตามออกมา ซไีหล ในตกหนา
ปรากฏ เปนเวสเทริน กาลตอมา
จดุล้ำคา สรางตน เปนคนดี

จากโฝกวง มาแวะ แนะใหคดิ
สถานผลติ เรยีนทางไกล ไดศกัดิศ์รี
พฒันา ชวีติ ไดมากมี
ชางขดัส ี เหมาะสม นยิมกนั

เลีย้งอาหาร กนัแลว กล็ากลบั
ไดประทบั สิง่ใหม นยัสรางสรรค
คณะ พทุธศาสตร ยิง่ใหญครนั
เปดสามขัน้ สาขา นานยิม

ธรรมนเิทศ การจดัการ งานของวดั
ประยกุตจดั พทุธธรรม ใหเหมาะสม
กบัสรางสรรค ยคุใหม ไรกงัวล
ใหหลดุพน ความทกุข สขุนรินัดร

วนัทีห่นึง่ เมษา มาบรรจบ
นำชมครบ พพิธิภณัฑ งานสรางสรรค
วงักกูง คงไว ไตหวนัอนั
ไดรทูนั อดตี ชวีติตน

ตอนบายสาม งามงาน พธิปีด
มวลญาตมิติร โฝกวงซาน ชำนาญเหลอื
คนมารวมกนั ปดมาก อยางเหลอืเฝอ
ไมมเีบือ่ กจิกรรม นำพวกเรา

เร่ิมปราศรยั ไดยนิด ีดวยมหีลกั
เดก็นารัก แสดงศลิป อนัไมเฉา
จบดวยเสยีง พทุธมนต ดงัเบาเบา
จดุเทยีนเขา สวางจา พาสขุใจ

เทยีนดบั กก็ลบั อำลาจาก
ตองจำพราก กลบัเคหา ทีอ่าศยั
โอกาสหนา จะกลบัมา หามาลยั
สมานใจ รวมกัน นรินัดรฯ


