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ผูแตง :: พุธทรัพย มณีศรี

ภาพหมูพ่ ระธรรมทูตและคณะ ที�บา้ นนางสุชาดา ผูถ้ วายข้าวมธุปายาสแก่พระพุทธเจ้า

ผูเขาอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ รุนที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นั้น
เปรียบเสมือนเปนเพชรเม็ดงามอยูกอนแลว
เหตุใดผูเขียนจึงกลากลาวเชนนี้ ก็เพราะผูเขียนไดเห็นขอมูลพระธรรมทูตสายตาง
ประเทศ รุนที่ 20 ที่ มจร ไดเก็บรวบรวมไว
ประการแรก อาวุโส มีความอาวุโสสูง คือ มากกวา 30 ป ขึ้นไป สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 30-49 ป
ประการที่สอง พรรษาสูง กลาวคือมีพรรษา ตั้งแต 5 พรรษา ขึ้น สวนใหญ 10

พรรษา ขึ้นไป
ประการที่สาม ระดับการศึกษาภาษาบาลี มีผูสอบไดเปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป
หรือที่เรียกวา “มหา” นั่นแหละครับ ถึง 37 รูป และสุดยอดของเปรียญธรรม คือเปรียญ
ธรรม 9 ประโยค ถึง 3 รูป
ประการที่สี่ระดับการศึกษาทางโลก สวนใหญมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท คือ
ปริญญาตรี 35 รูป และปริญญาโท 15 รูป และ
ประการสุดทาย มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดไวพรอมทั้งผานการสอบคัด
เลือกแลว ผูที่มีคุณสมบัติและผานการสอบคัดเลือก ถือวาเปนผูที่ความรูและความสามารถ
พื้นฐานเหมาะสมที่จะเปนพระธรรมทูต
แตหากจะใหเปนพระธรรมทูตที่ดีในอนาคตนั้น ตองผานการอบรมเพื่อใหสามารถใช
ความรู ความสามารถและประสบการณที่มีอยูใหเต็มที่และใหเห็นเปนประจักษ
มจร ก็เปรียบเสมือนชางเจียระไนเพชร ที่ตองเจียรนัยพระธรรมทูตทุกรูป ใหสง
แสงประกายแวววาวทุก ๆ มุม

พระธรรมทูตเดินทางไปที่ไหน ก็ปฏิบัติตนอยางเปนระบียบเรียบรอย เปนที่สะดุดตา
และเปนที่สนใจของผูพบเห็น

พระธรรมทูตเดินแถวหน้ากระดานเรียง � ณ สนามบินพุทธคยา

ดังที่ไดกลาวในตอนกอนแลววา หลักสูตรอบรมพระธรรมทูต ประกอบดวยทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จำนวน 21 รายวิชา
ภาคทฤษฎี ใชเวลา 25 วัน ซึ่งมีทั้งการบรรยาย การอภิปราย การซักถาม การประชุม
กลุมยอย การแลกเปลี่ยนความรู การมอบหมายงานใหศึกษาคนควา การฝกปฏิบัติและการ
ประเมินผลการเรียนรู
สวนภาคปฏิบัติประกอบดวย 1) การฝกปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 2) งาน
สาธารณูปการ เชน ฝกปฏิบัติงานเทคนิคการกอสราง 3) การฝกทักษะและประสบการณ
พิเศษ เชน ฝกทักษาการทำงานเปนหมูคณะ และ 4) การฝกปฏิบัติและศึกษาดูงาน
ภาคทฤษฎีไมมีปญหา เพราะทานมีความรูความสามารถสูงอยูแลว
การฝกปฏิบัติและการศึกษาดูงาน คณะกรรมการไดประเมินแลวทุกรูปไดคะแนนดี

มาก เพราะทานไดทุมเททุกอยางและในแตละรูป ซึ่งก็ไมมีปญหาใด ๆ
อาจมีเรื่องเดียวแตไมใชความผิดของทาน ก็คือการมาสายเฉพาะในบางคืนที่มีการการ
บรรยายหรือ

การอภิปรายเปนคณะลาชากวาเวลาที่นัดหมาย

จะไมสายไดอยางไรละครับ ทานไปทำงานสาธารณูปการหรือทำงานกอสราง ก็มี
ความจำเปนที่ตองอาบน้ำ และหองพักที่ทานอยู หองหนึ่งพักกันอยูหลายรูป มีหองน้ำหอง
เดียวก็ตองคอย จึงอาจสายไดเปนธรรมดา แตก็เกิดเฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานสาธารณูปการ
หรือทำงานกอสรางเทานั้น
ผูเขียนในฐานะเปนคณะกรรมการดำเนินการอยูดวย เห็นวาการฝกทักษะและ
ประสบการณพิเศษ เชน ฝกทักษาการทำงานเปนทีม และการฝกปฏิบัติและศึกษาดูงาน
ประสบความสำเร็จเปนอยางดียิ่ง
แตหากจะใหดีตองฟงพระธรรมทูตที่เขารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งผูเขียนไดเลือก
สัมภาษณพระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย อีกครั้งหนึ่ง
ที่เลือกทาน เพราะนอกจากทานเปนผูแทนพระธรรมทูตที่ไดรับเลือกใหกลาว
แสดงความรูสึกในวันปดการฝกปฏิบัติและศึกษาดูงานที่วัดไทยพุทธคยาแลว
ทานยังจบการศึกษาขั้นปริญญาโทและเปรียญธรรม 9 ประโยค อีกดวย
เมื่อถามใหทานกลาวถึงภาพรวมทั้งหมดของการอบรมครั้งนี้
คำตอบของทานคือ
“ในภาพรวมทั้งหมดของการไดมาในแดนพุทธภูมิ สิ่งที่จะนำไปใชในขั้นตนนาจะเปน
ธรรมะที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงไวในแตละที่ เชน สถานที่ตรัสรู ไดมองเห็นถึงความอุตสาหะ
ของพระพุทธเจา

พระองคไดแสดงใหเห็นวาความสำเร็จไมไดเกิดขึ้นโดยฝนและอธิษฐานให

เกิดอยางเดียว แตพระองคลงมือทำใหเห็นและชี้ทางถูกแนะทางผิดใหดวย
สถานที่แสดงธรรม

มองเห็นความกรุณาอันยิ่งใหญที่มีในพระทัยของพระองค

ซึ่ง

พระองคจะไมแสดง
ธรรมก็ได แตดวยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญของพระองค ซึ่งเปนบรรทัดฐานและเปนขอชี้ชัด
ใหพุทธสาวกทั้งหลายพึงดำเนินตามวา ในเมื่อเราไดรูแลวและเราไดเปนพยานบุคคลชั้นยอด
แหงการตรัสรูของพระองคแลว นาจะทำอะไรใหมากกวานั้น คือนำสิ่งที่ดีที่พระองคไดทรง

แสดงไว เหมือนกับเราไดกินแลว ไดรู ไดเห็นแลว เราพอไดอิ่มบางรูรสบาง ควรจะไดพูดวาเรา
ไดชิมไดดื่มแลวบางนี้ ใหแกผูที่ยังไมรูหรือผูที่รูแตยังไมแจมชัดใหแจมชัดมากยิ่งขึ้น
สวนสถานที่ปรินิพพาน ควรนอมใสตนวา ชีวิตเราก็แคนี้นะ พระองคผูยิ่งใหญขนาดนั้น
พระองคก็ยัง
ตองทิ้งทุกอยางไวในโลกนี้เปนเพียงมรดก และมรดกที่สำคัญคือมรดกธรรมที่พระองคไดทิ้งไว
สุดทายที่พระองคทรงแสดงไวคือ ความไมประมาทที่จะใหทุกคนไดตั้งอยูในความไมประมาท
และดำเนินตามสิ่งที่พระองคไดดำเนินการไวดีแลว ซึ่งทุกคนไดฟงและใชวิจารณญาณของตน
เอง เมื่อเห็นดีเห็นงามแลวไมตองดวนเชื่อเพียงแตลองทำ ถาไดผลดีจริงก็ดำเนินตามทางนั้น
ตอไป”
สำหรับคำถามที่ถามวาโครงการอบรมพระธรรมทูต

ควรจะดำเนินงานอยางไรตอ

ไป และควรจะปรับปรุงแกไขอะไรบาง คำตอบก็คือ

“ในแนวโนมทิศทางของโครงการจะจัดเปนหลักสูตรเปนวิทยาลัยอยูแลว อาตมาคิดวา
ถาจะเพิ่มพูนใหมากยิ่งขึ้น ในฐานะที่เปนพระธรรมทูตหมายถึงขยายขอบขายพระธรรมทูตให
มากยิ่งขึ้น ก็ควรจะมีการดูงานของวัดที่ไมใชวัดไทยอยางเดียว อาจเปนของอินเดีย เกาหลี
หรือญี่ปุน ซึ่งตั้งอยูในแดนพุทธภูมินี้ก็ได ซึ่งนาจะเปนโอกาสใหไดศึกษาและรูงานบริหาร
จัดการ และหากเปนไปไดควรใหไปดูงานตามภูมิภาคที่พระธรรมทูตจะไปประจำดวย จึงจะ
เปนประโยชนแกผูที่จะเปนพระธรรมทูต ทั้งนี้ เพื่อจะไดเปนแนวทางหรือเสนทางพอใหรูพื้น
ฐานที่จะไปสูประเทศในภูมิภาคนั้น ๆ ตอไป”

พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย (แถวหลังรูปที่ 5 จากซาย) ถายกับกลุม 5 ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา กรุงราชคฤห

ครับ ขอเสนอของทานก็คงเสนอตอ มจร เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป
ยังมีดานสำคัญซึ่งเปนดานหินที่สุดพระธรรมทูตจะตองผานใหได คือการฝกปฏิบัติ
วิปสสนากัมมัฏฐาน ที่แคมปสน เพชรบูรณ ในระหวางวันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม
2557
ในอดีตที่ผานมา พระธรรมทูตจะผานการสอบหรือไม ไดเปนพระธรรมทูตหรือไม ก็
เพราะการฝกปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานนี่แหละครับ
จึงขอภาวนะขอใหพระธรรมทูตทุกรูปผานการฝกปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานนะ
ครับ
สุดทายอยากจบดวยงบประมาณในการอบรมพระธรรมทูต
นอกจากเปนงบประมาณของ มจร และสวนราชการหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่น

ๆ สนับสนุน รวมทั้งพระธรรมทูตแตละรูปตองจายเปนคาลงทะเบียนแลว
ผูมีจิตศรัทธาทั้งหลายก็มีสวนชวยในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ
นี้ดวย
ทานใดที่มีจิตศรัทธาและมีความประสงคจะสนับสนุนโครงการนี้ ก็อาจติดตอไดที่
วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
หรือที่สวนธรรมวิจัย ทั้งที่ มจร วังนอย และ มจร วัดมหาธาตุ โดยระบุดวยนะครับวา
สนับสนุนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ
ชวยกันคนละไมคนละมือ
เพื่อชวยใหเราจะไดมีพระธรรมทูตที่ดีและพรอมที่จะเผยแผพระพุทธศาสนาในตาง
แดนกันตอไป
ซึ่งนอกจากจะไดจรรโลกพระพุทธศาสนาตามเจตนารมยของมหาเถระสมาคมแลว
ยังเปนที่พึ่งของประชาชนคนไทยในตางแดนดวย
พุธทรัพย มณีศรี

puthsup@gmail.com
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ข้อมูลทัว� ไป
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