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สีมา ดวยสังฆกรรมสีมาสมมติ ใหสําเร็จเปนพัทธสีมา ในวันเสารอาทิตย ที่ ๒๖–๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
เมื่อเอยชื่อวัดวชิรธรรมปทีปในปจจุบัน นามทานเจาคุณพระ
เทพกิตติโสภณ ก็ปรากฏขึ้นมาดวยทัน ที ในฐานะที่ทา นเปน
ประธานกรรมการอํานวยการวัดวชิรธรรมปทีปในบัดนี้ หรือเรียก
งายๆ ก็คือเปนเจาอาวาส และก็ทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณ
ในฐานะดังกลาวนี่เอง ที่เปนผูแจงขาวงานพัทธสีมากรณ พรอมทั้ง
ขอใหเขียนสุนทรกถาสําหรับวาระอันเปนมงคลกาลสําคัญนั้น

ความหลังยอนไป ๓๘ ป ถึง ๒๕๑๕
เมื่อไดยินชื่อวัดวชิรธรรมปทีป มิใชหยุดแคนึกถึงองคเจา
อาวาสเทานั้น แตทุกครั้งความระลึกยอนอดีตไปยาวไกลถึงเวลา
เมื่อ ๓๔ ปกอนโนน ตั้งแตวัดนามนี้ยังตั้งอยูในเขต Bronx และมี
ประธานวัดหรือเจาอาวาสนามวา พระมหาครุฑ จิรสฺสุโต อยูกัน ๒
รูปกับ พระมหาเหล็ก าณวโร
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เวลานั้นเปนชวงตนป พ.ศ. ๒๕๑๙ วัดวชิรธรรมปทีปเพิ่งเกิด
มาได ๑ ป แลวโดยที่ไมรูมากอน ผูเขียนกถานี้ กับไวยาวัจกร คือ
คุณบุญเลิศ โพธินี ไดมาอยูไมไกลจากวัดวชิรธรรมปทีปมากนัก ที่
ชานเมืองฟลาเดลเฟย ทางใตของนิวยอรก หางจากบรองซลงไป
ราว ๑๗๐ กิโลเมตร อยูที่นั่น เริ่มงานสอนไดไมกี่วัน ญาติโยมที่
เมืองฟลาเดลเฟยก็นิมนตนั่งรถไปเมืองนิวยอรก และพาไปแวะ
เยี่ยมวัดวชิรธรรมปทีปดวย
ถึงตอนนี้ เรื่องก็ขยายไปอีก ตอมา ที่ Swarthmore ก็ไดรับ
การติดตอจากพระมหาครุฑ จิรสฺสุโต เจาอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป
นั้น วาทางวัดขอนิมนตไปเปนประธานและแสดงพระธรรมเทศนา
ในงานบุญวันมาฆบูชา นั่นคือเปนประเดิม ในวันที่ ๑๕ ก.พ. (ตรง
กับเมืองไทยวันที่ ๑๖ ก.พ.) ๒๕๑๙
จากนั้น พอถึงวันสําคัญ ไมวาสงกรานต หรือวิสาขบูชา ก็ได
รับนิมนตใหเดินทางไปเทศนและรวมงานบุญที่วัดทุกคราว โดย
เฉพาะวันวิสาขบูชาปนั้น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๙ จัดเปนงาน
สมโภชวัดวชิรธรรมปทีป และทําวารสาร ธรรมปทีป ฉบับสมโภชวัด
(เลมที่ ๑๑ ปที่ ๒) ดวย
เมื่อพักอยูที่สวอรทมอร นอกจาก ดร.สแวเรอร ผูมีน้ําใจ
เยี่ยมยอด จะดูแลทั้งพระและลูกศิษยอยางดีแลว ญาติโยมคนไทย
พอรูขาว ก็มาเยี่ยมเยียนอุปถัมถบํารุงกันตลอด ไมขาดเลย โดย
เฉพาะทานที่เรียกไดวาเปนหลักตลอดแตตนจนจบ ก็คือ คุณหมอ
อุดม สุวรรณศรี (และโยมจวนจันทร) แหงนิวเจอรซีย และคุณมนัส
โอวาทสาร (และคุณบุญเจียม) แหงเมืองฟลาเดลเฟย
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ที่จริง ทั้งสองทานนี้ ก็คือ นายก และเลขานุการ สมาคมไทย
ในฟลาเดลเฟย ที่เปนผูตอนรับคณะของเจาประคุณสมเด็จพระ
พุฒาจารย วัดสระเกศ ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระ
สังฆราช เมื่อ ๔ ปกอนหนานั้น (คือยอนไป ๓๘ ปจากปจจุบัน) ใน
พ.ศ. ๒๕๑๕ นั่นเอง
คราวนั้น เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ครั้งมีสมณศักดิ์
ที่ พระเทพคุณาภรณ ดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับอาราธนาจากรัฐบาลอเมริกัน นิมนตมาเยือน
อเมริกา ในยุคสงครามเวียดนาม โดยมอบลูกศิษยชาวอเมริกันให
ติดตามเปนไวยาวัจกร ๑ คน (เรียกกันวา คุณไมค/Mike เคยเปน
อาสาสมัครหนวยสันติภาพ ของประธานาธิบดีเคนเนดี/John F.
Kennedy มาทํางานในเมืองไทย พูดไทยไดดี) สุดแตพอใจจะไปที่
ใดก็ได (ไดตกลงเลือกไปดูมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่มี
การสอนพระพุทธศาสนา และวิชาที่ตอมาเรียกกันวาไทยคดี)
ทั้งนี้ เจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วัดปากน้ํา
(แตครั้งดํารงสมณศักดิ์ที่ พระราชวรเวที) และตัวผูเขียนนี้ไดรวม
เดินทาง เปนคณะพระสงฆ ๓ รูป ไดมาพักอยูในความอุปถัมภ
บํารุงของสมาคมไทยในฟลาเดลเฟยกอน ในชวงเวลา ๑ เดือนที่ผู
เขียนทําหนาที่เปนวิทยากร ตามนิมนตในกิจการของมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย
คุณหมออุดม และคุณมนัส ทั้งสองทานนี้ ถึงจะไมเกี่ยวกับ
วัดวชิรธรรมปทีปโดยตรง แตเวนมิไดที่จะตองกลาวถึง ในฐานะที่
เปนผูมีน้ําใจใหญหลวงตอพระสงฆและเรื่องบุญกุศล
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นอกจากอุปถัมภดแู ลในถิน่ แลว เมือ่ ไดรบั นิมนตเดินทางมาใน
งานบุญทีว่ ดั วชิรธรรมปทีป คุณหมออุดม และคุณมนัส ก็ขบั รถมา
รับสงรวมงานบุญดวย สงกันจริงๆ จนกระทั่งทําบุญวันสงออกจากส
วอรทมอร จากเพนซิลเวเนีย และจากนิวเจอรซยี  สงตอมายังวัดวชิร
ธรรมปทีป ทีน่ วิ ยอรก จนในทีส่ ดุ อีก ๒ ปตอมา พอจะกลับเมือง
ไทย ก็นิมนตไปทําบุญสงทายอีก
ผู ใ หญ ท า นหนึ่ ง ในถิ่ น แถบนี้ ที่ ไ ด ม าเยี่ ย มเยื อ น คื อ ท า น
อาจารย ดร.สุรางค โควตระกูล เมื่อผูเขียนเรียนที่มหาจุฬาฯ ยัง
เปนเณร หรือเพิ่งบวชใหม ตอนนั้นทานยังสอนที่คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เพิ่งสถาปนาใหมๆ ไดเห็นทานไปรวม
เกื้อหนุนงานของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ตอนนี้ทานมา
สอนอยูที่ Temple University ทานไดขาวจึงมาเยี่ยมที่สวอรทมอร
และทานปรากฏนามเปนกรรมการอุปถัมภ-ที่ปรึกษาของวัดวชิร
ธรรมปทีปในยุคตนๆ ดวย

-๑สูถิ่นใหม วัดไทย ในนิวยอรก
มาสวอรทมอร ตอนิวยอรก
เรื่องโยงมายังวัดวชิรธรรมปทีปในตอนที่วา พอใกลจะเสร็จ
งานสอนที่สวอรทมอร ทานมหาครุฑก็แจงเรื่องนิมนตรวมประชุมที่
เดนเวอร (และหลังจากนั้น จะมีงานเปดวัดที่ชิคาโก)
เรื่องมีอยูวา เวลานั้นมีวัดไทยในอเมริกา ๕ วัด คือ วัดไทย
ลอสแองเจลีส วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี แลวก็วัดวชิรธรรมปทีปนี้
กับวัดพุทธวราราม ที่เมืองเดนเวอร และวัดธัมมาราม ที่ชิคาโก ทั้ง
หมดนี้ลวนแตตั้งกันมาใหมๆ ทั้งนั้น แลวก็อยูไกลกัน
จากวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก บนฝงแอตแลนติก ลงไปแวะ
วัดไทยฯ ดีซี จากนั้น ประมาณ ๑,๐๐๐ กม. ไปถึงวัดธัมมาราม
ชิคาโก แลวไปอีกเกือบ ๑,๕๐๐ กม. ถึงวัดพุทธวราราม เมืองเดน
เวอร แลวตอไปอีกราว ๑,๓๐๐ กม. จึงไปจบถึงฝงแปซิฟก ที่ลอส
แองเจลีส นี่คือกระจายกันไปตั้งแตสุดฝงตะวันออก ผานกลางทวีป
ไปจนถึงฝงตะวันตกของประเทศอเมริกา ผาทะลุตลอด
ทานเจาวัดทั้ง ๕ ปรึกษากันวา การพระศาสนาที่อเมริกายัง
ใหม อยูในขั้นตั้งตน และอยูกันไกลๆ อยางนี้ ถาไมไดมีหลักอะไร
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ตั้งไว ก็จะตางคนตางทํา อาจจะไมเปนผลดี นาจะมาประชุม
ปรึกษาหารือกัน และจะตั้งสมัชชาสงฆในสหรัฐขึ้น เปนการตั้ง
หลักวางแนวทางไว ใหเริ่มตนสดใส และเดินหนาไปดวยกันงดงาม
ท า นมหาครุ ฑ บอกว า ได นั ด หมายจะไปประชุ ม กั น ที่ วั ด
พุทธวราราม เมืองเดนเวอร ในเดือนมิถุนายนที่ใกลจะถึง เปนการ
ประจวบพอดีจบภาคเรียนแลว เสร็จงานสอนที่สวอรทมอร ก็จึงขอ
นิมนตไปรวมประชุมเพื่อใหความรูความคิดความเห็นดวย และ
ระหวางชวงระยะกอนจะถึงเวลาเดินทาง ก็ขอนิมนตไปพักที่วัด
วชิรธรรมปทีป (Vajiradhammapadip Temple, Inc., 141 West
179th St., Bronx, N.Y. 10453)
ออกจากสวอรทมอรสิ้นเดือนพอดี (๓๐ พ.ค. ๒๕๑๙) ก็มา
พักรอทีว่ ดั วชิรธรรมปทีป เมืองนิวยอรก แมวากอนถึงวันประชุมจะมี
เวลาไมมาก แตสืบเนื่องจากความสัมพันธเกาที่ไดนิมนตเทศนใน
ทุกวันสําคัญมาเรื่อยๆ เปนพื้นอยูแลว ทําใหมีความสนิทสนมกลม
กลืน พอมาถึง ก็ไดรับการปฏิสันถารตอนรับอยางสนิทสนมพรอม
ใจ ทั้งจากพระสงฆที่เต็มใจแนนอนอยูแลว และจากญาติโยม ตั้ง
แตคณะผูอุปถัมภวัด สมาคมตางๆ ของคนไทย จนถึงชาวนิวยอรก
และชาวเมืองใกลเคียงผูมีน้ําใจเต็มเปยมพรอมพรั่ง
ทันทีที่มาถึงวัดวชิรธรรมปทีป ทั้งงานหนังสือที่ทําคางตั้งแต
อยูสวอรทมอร และการพบปะญาติโยมสนทนาและแสดงธรรม ก็
ประดังและตอเนื่องไมขาดสาย อาศัยวาพระที่อยูประจําวัดเวลา
นั้นมีอัธยาศัยและดูแลวัดดี จึงเปนเครื่องชวยเอื้อโอกาส
พระมหาครุฑ เจาอาวาส ก็เปนผูมีเมตตาธรรมเอาใจใสใน
การปฏิสันถาร ยิ้มแยมเสมอ และโอภาปราศรัยอยางดี มีความรับ
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ผิดชอบ คํานึงถึงความมั่นคงของสังฆะสวนรวม พระมหาเหล็กก็
ดํารงศีลวัตรและเอางาน ชวยใหวัดในระยะเริ่มแรกทรงตัวอยูและ
เดินหนาไปไดไมหวั่นไหว ผูเขียนมาถึง ก็ไมตองหวงดานอื่น เรงทํา
หนังสือตอจากงานที่สวอรทมอรไดทันที
พอถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๙ หนังสือ คูมือชีวิต ที่ตอมา
เปลี่ยนชื่อเรียกใหมวา ธรรมนูญชีวิต ซึ่งเริ่มตนเขียนที่สวอรทมอร
ก็เสร็จเปนเลมออกมารุนแรก ทันกอนจะออกเดินทางจากนิวยอรก
ไปประชุมที่เดนเวอร ทั้งนี้โดยไดอาศัยเรี่ยวแรงของคุณบุญเลิศ
โพธินี ที่มาดวยกัน และชาววัด โดยเฉพาะคุณสารัช ในการโรเนียว
เย็บเลม เปนตน
รุง ขึน้ ๑๙ มิถนุ ายน ตอนเย็นก็จะถึงกําหนดเวลาออกเดินทาง
ไปประชุมทีเ่ ดนเวอร แตพอตะวันบาย พระมหาครุฑ เจาอาวาส ได
บอกแจงใหทราบความประสงคของวัด แลวคณะผูอุปถัมภวัด มี
ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต เปนประธาน ก็ถวายหนังสือขอ
อาราธนาใหอยูปฏิบัติศาสนกิจที่วัดวชิรธรรมปทีป ซึ่งหมายความ
วา เมื่อไปประชุมที่เดนเวอรแลว ก็นิมนตกลับมาอยูที่วัดวชิรธรรม
ปทีปตอไปอีก
เมื่อไดรับหนังสือนิมนตอยางนั้น เปนการกระชั้นชิด จึงไดแต
อนุโมทนาและขอวา เอาไวกลับมาจากเดนเวอรแลว จึงคอยหารือ
กันใหม เพราะถึงอยางไร ตั๋วเครื่องบินไปกลับเมืองไทยที่มีอยู
(ของ Air Siam*) ก็ตองมาขึ้นเครื่องบินแถบนี้อยูแลว
*

บริษัท แอรสยาม จํากัด (Air Siam) ลมในชวงสิ้นป ๒๕๑๙ เปนเหตุใหตอนเดินทาง
กลับเมืองไทย ตองผจญภัยเล็กนอย โดยตองแวะกรุงลอนดอน และมาโดยเครื่องบิน
ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (Thai International)
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ออกมาเปนสมัชชาสงฆไทยฯ
ทีนี้ ขามไปดูเหตุการณที่เมืองเดนเวอร รุงขึ้น วันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๑๙ เชา มีพิธีสวดชยันโต ยกปายและติดธงธรรมจักร
ของวัดพุทธวราราม ใหเปนมงคลวาระตามกําหนดของทานเจา
อาวาส คือพระอาจารยมหาโสบิน โสปาโก นามโท เสร็จแลวจึงเริ่ม
ประชุม โดยไดนิมนตทานเจาคุณพระศรีสมโพธิ (ตอมาคือ พระ
ราชรัตนเมธี เจาอาวาสวัดคฤหบดี ซึ่งถึงมรณภาพในป ๒๕๕๒) ผู
มีพรรษายุกาลสูงสุด เปนประธานที่ประชุม และมีพระเถระองค
แทนของวัดตางๆ มาพรอมกัน ไดแก พระสุธีรัตนาภรณ (คือ ทาน
เจาคุณพระพรหมวชิรญาณในปจจุบัน, แหงวัดที่ตอมาชื่อวา วัด
ธัมมาราม ชิคาโก) พระมหาโสบิน นามโท (วัดพุทธวราราม เดน
เวอร) พระครูพิมลสรกิจ (วัดไทย LA) พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท
(คือ ทานเจาคุณพระวิเทศธรรมรังษีในปจ จุบัน , แหงวัดไทยกรุง
วอชิงตัน ดีซี) พระมหาครุฑ จิรสฺสุโต (วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก)
พรอมดวยพระมหาเหล็ก พระมหาบุญมา และพระครูปลัดสมนึก
แลวก็ปรึกษาหารือพิจารณาความกันไป ๕ วัน จนกระทั่งปดการ
ประชุมในวันที่ ๒๔ มิถุนายน
ผลของการประชุมครั้งนี้ วาโดยรวบยอด ก็คือ การตั้ง หรือ
การทําใหเกิด “สมัชชาสงฆไทย ในสหรัฐอเมริกา” (The Council
of Thai Bhikkhus in USA, Inc.) ที่ดํารงอยูยืนยาวมาเปนหลัก
ของกิจการพระศาสนาที่อเมริกา (มหาเถรสมาคมมีมติรับทราบ
และอนุโมทนาการตั้งสมัชชาฯ นี้ ในชวงปลายเดือนธันวาคม
๒๕๒๑) โดยมีทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณเปนประธานในบัดนี้
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กลับจากเดนเวอร ระหวางทาง ถึงชิคาโก ทานเจาคุณศรี
สมโพธิและผูเขียน ไดลงแวะกับทานเจาคุณพระสุธีรัตนาภรณ
(ปจจุบันคือทานเจาคุณพระพรหมวชิรญาณ) และไปเยี่ยมวัดของ
ทานที่กําลังกอรางสรางตัวอยู เวลานั้นกําลังดําเนินการซื้อโบสถ
ฝรั่ง (แหงกอน ไมใชท่ปี จจุบัน) เพื่อจะจัดปรับดัดแปลงเปนที่ตั้งวัด
ญาติโยมจัดใหคางแรม ๒ คืน แลวเดินทางตอกลับมาถึงวัดวชิรธรรมปทีป ๒๘ มิถุนายน

กิจกรรมที่วัดวชิรธรรมปทีปในยุคตน
พอมาถึงวัดวชิรธรรมปทีป ก็เขาสูกระแสของงานการและกิจ
กรรม ทั้งนี้เพราะวา วัดวชิรธรรมปทีป ก็เชนเดียวกับวัดอื่นๆ ใน
อเมริกาเวลานั้น แมจะตั้งกันขึ้นใหมๆ แตเกิดจากความตองการ
ของประชาชนสรางกันขึ้นมา ดังนั้น จึงเปนศูนยกลางของชุมชน
ไทย ซึ่งมีขึ้นเพื่อสนองความตองการทั้งทางพระศาสนา เรื่องบุญ
กุศล ความตองการทางจิตใจ และทางวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้ง
เปนที่แสดงออกของความเปนไทย
แมวาตามปกติตัวผูเขียนเองจะพอใจอยูเงียบๆ และถึงจะขอ
ใหการตอนรับพบปะญาติโยมทั่วไป ที่มาเยี่ยมวัด มาปรึกษา
ปญหาชีวิต เปนตน เปนเรื่องของพระที่อยูประจําวัด โดยเฉพาะ
พระมหาครุฑ เจาวัดผูสามารถถนัดอยูแลว แตก็หนีไมพน เพราะมี
กิจนิมนตงานทําบุญเลี้ยงพระ ทั้งที่วัดและตามบานกันไมขาด
ระยะ
แตนั่นยังเปนรายการจร สวนที่แนนอนก็คือกิจกรรมประจํา
วัดประจําวัน ทุกวันสุดสัปดาหและวันหยุดงาน ญาติโยมก็มีวัด
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เปน ที่ทําบุญและมาพบปะสังสรรคกันเปนประจํา นอกจากนํา
อาหารมาถวาย และสังสรรคเลี้ยงกันเอง ก็สนทนากับพระ จัดใหมี
เทศนมีการสนทนาธรรมบาง
ยิ่งกวานั้น ยังมีกิจการสําคัญที่เปนหลักฐานลงลึกระยะยาว
คือโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ที่สอนลูกหลานไทย ใหรูเขาใจ
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และภาษาไทย การมีโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตยนี้ ยิ่งทําใหญาติโยมแนนแฟนกับวัดมากขึ้น พอ
แมผูใหญนําลูกหลานมาโรงเรียน เมื่อเด็กเขาชั้นเรียน ผูใหญตอง
อยูรอรับเด็กกลับบาน ก็สังสรรคกันเองบาง สนทนากับพระ หรือ
รวมกิจกรรมทางธรรมที่วัดจัดขึ้นบาง บรรยากาศที่วัดจึงมีลักษณะ
พิเศษที่คึกคักมีชีวิตชีวาอยูเสมอในทางที่เกื้อกูลและเปนคุณ
นอกจากนั้น ทานที่มีลูกหลานรุนเล็ก เมื่อพี่ๆ เขาชั้นเรียน
เด็กเล็กก็เลนอยูใกลคุณพอคุณแมที่สังสรรคกันหรือมาคุยกับพระ
ทําใหเด็กคุนวัดคุนผูคนที่เปนสาธุชนและคุนกับพระตั้งแตปฐมวัย
ยังจําไดดี เปนภาพติดตาในยุคนั้น ก็คือ คุณชายจันทรแรม คุณ
กาญจนา และคุณตุย มีลูกชายลูกหญิงอายุ ๑-๒ ขวบ มาเดินไป
เดินมา ไดสังสรรคกับพระและพวกลุงปานาอาผูใหญเปนประจํา
พรอมกันนี้ คนไทยในเมืองใหญๆ อยางนิวยอรกนี้ ก็มีการ
รวมตัว จัดตั้งเปนสมาคม เปนชมรมตางๆ มีทั้งชมรมชาวเหนือ
ชมรมทักษิณ ชมรมอีสาน ชมรมจุฬาฯ ชมรมธรรมศาสตร ชมรม
เกษตรศาสตร รวมทั้งชมรมนักกอลฟไทยวันอาทิตย
สมาคมคนไทย และชมรมทั้งหลาย ถึงจะไมตั้งอยูที่วัด ก็ใช
วัดเปนที่นัดหมายกันบาง เปนที่พบปะหรือประชุมกันบาง ตลอด
จนเปนที่ประสานงานและทํางานบางอยาง บางทีพระก็ไดเกื้อกูล
ในงานหนังสือและเอกสาร
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โดยเฉพาะดานหนังสือและเอกสารนั้น พระมีหนาที่ในการ
เผยแผธรรมและเกื้อหนุนการศึกษาอยูแลว จึงตองการใหญาติโยม
ทั้งที่มาวัด และในวงกวางออกไป แมที่ไกลๆ ตางรัฐ จนถึงประเทศ
ไทย ไดประโยชนทางธรรม และทราบขาวสารกิจการของวัดไปดวย
วัดวชิรธรรมปทีปจึงไดออกวารสารประจําฉบับหนึ่งชื่อวา ธรรม
ปทีป

พระประจําวัดวชิรธรรมปทีปในยุคตน
งานกวางออกไปอยางนี้ พระมหาครุฑ และพระมหาเหล็ก ที่
เปนพระประจําวัด ๒ องคคงไมไหว จึงตองเลาแทรกวา ไดมีการ
เพิ่มกําลังพระดวยเหมือนกัน คือ กอนเขาพรรษาปนั้น พอถึงวันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๑๙ พระภิกษุ ๓ รูป ที่ทางวัดขอนิมนตมาปฏิบัติ
ศาสนกิจก็มาถึง คือ พระมหาสมบูรณ โชติาโณ พระมหารุน
ชุตินฺธโร และพระมหาจํารัส ิตสิริ (หลังออกพรรษา จะมีมาเพิ่ม
อีก ๑ รูป คือ พระมหาเหรียญ กลฺยาณเมธี ซึ่งเดินทางถึงในวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙*)
*

ในยุคแรกของวัด มีพระเณรชาวอเมริกันที่พักอยูคอนขางยาวนาน ไดแก เริ่มแรก
สามเณร Sanghamitta (Robert Martin) นักศึกษาที่จะทําปริญญาเอก ซึ่งบวชพํานัก
อยูชวงตนตั้งแตกอนผูเขียนไปที่นั่น และลาสิกขาไปเมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๑๙ และพระ
Santacitto ซึ่งบวชอยูที่วัดปานานาชาติ จ.อุบลราชธานี และเดินทางมาเยี่ยมโยมมารดา
บิดา ที่ Brooklyn หลังจากพักอยูที่บานโยม ๓ สัปดาห ไดมาพักเปนอาคันตุกะที่วัดวชิร
ธรรมปทีป ตั้งแต ๘ ธ.ค. อยูสลับที่วัดกับที่บานโยมจนชนจะเขาพรรษา ก.ค. ๒๕๒๐
นับวานานพอสมควร ทําใหมีการออกบิณฑบาตในบางจุดตามถิ่นบานญาติโยมสุดแตจะ
นัดหมายกันนิมนตไป (ทานเจาคุณราชสุเมธาจารย [Ajahn Sumedho] เจาอาวาสวัด
อมราวตี ลอนดอน ก็เคยมาแวะพักระหวางเดินทางผานเมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๕๑๙)
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ในวันเดียวกันนั้นเอง คือ ๗ ก.ค. ๒๕๑๙ ทานเจาคุณพระศรี
สมโพธิ ซึ่งไดเดินทางมานิวยอรกตั้งแต ๑๒ เม.ย. ๒๕๑๙ ในกิจ
เกี่ยวกับอีกวัดหนึ่งที่สืบเนื่องจากเกา คือวัดพุทธศาสน ที่ตอมาเปน
วัดอุษาพุฒยาราม และไดมาพักอยูที่วัดวชิรธรรมปทีปในระหวางที่
ตามดูแลเกี่ยวกับเรื่องของวัดนั้น ก็เดินทางกลับไปจําพรรษาใน
เมืองไทย
ดังนั้น พอถึงวันเขาพรรษาที่ ๒ ของวัดวชิรธรรมปทีป ณ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๑๙ จึงมีพระภิกษุผูปฏิบัติศาสนกิจประจําวัด ๕ รูป
(พระมหาครุฑ พระมหาเหล็ก พระมหาสมบูรณ พระมหารุน และ
พระมหาจํารัส) เมื่อนับผูเขียนนี้ดวยก็เปนพระจําพรรษา ๖ รูป
เหตุที่ผูเขียนไมนับตัวเองเขารวมดวยนั้น เปนไปตามที่ไดทํา
ความเขาใจกับทางวัดทั้งพระและญาติโยม คลายๆ เปนเงื่อนไขใน
การรับอาราธนาอยูที่วัดแลววา การที่ผูเขียนนี้เดินทางจากเมือง
ไทยมาสวอร ท มอร ก็ เ พื่ อ ตั ด ภาระด า นงานบริ ห ารและธุ ร การ
พรอมกับจะไดทํางานวิชาการที่คั่งคาง จึงขอไมรับภาระผูกพันเขา
ตัวอีก และจะไดหาโอกาสเขียนหนังสือตอ แตเมื่อจะอยู ก็ตองทํา
อะไรใหเปนประโยชนแกวัดเปนชิ้นเปนอัน โดยอยูในฐานะเปนพระ
อาคันตุกะเทานั้น ทั้งนี้รวมไปถึงการที่จะใหสถานะความเปนเจา
อาวาสของพระมหาครุฑปรากฏบทบาทเดนชัดตอๆ ไป เชนในการ
เปนองคครองกฐิน เปนตน โดยไมถูกบดบังไปเสีย
ตอมา พบในเอกสารของวัดวา ทางวัดไดตั้งผูเขียนเปน
กรรมการอุปถัมภที่ปรึกษากิติมศักดิ์ แตผูเขียนเองจําไมได รูแตวา
นับตัวเองเปนพระอาคันตุกะ
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โยมวัดวชิรธรรมปทีปในยุคตน
เรื่องของวัดนั้น เมื่อพูดถึงพระประจําแลว ก็ตองพูดถึงพุทธ
บริษัทฝายคฤหัสถญาติโยมดวย เฉพาะอยางยิ่ง วัดในอเมริกายุค
แรกนั้น ญาติโยมริเริ่มหาทางตั้งขึ้นมาและเปนกําลังหลักยืนตัวอยู
สวนพระก็มาเปนแกนให และบางทีก็แคจรหรือชั่วคราวผานๆ
สําหรับที่นิวยอรกนี้ คฤหัสถญาติโยมก็ไดริเริ่ม และรวมกัน
สรางวัด ตลอดจนนิมนตพระมา
แตขอสําคัญก็คือ เมื่อไดพระมาแลว มีศูนยรวมของงานบุญ
ทําใหงานสรางวัดกาวไปไดแข็งขันขึ้น แตก็ประสบปญหาเรื่องที่ตั้ง
วัด ตองขวนขวายในการที่จะจัดหาสถานที่ใหมใหเหมาะ หากัน
แลวหากันอีก และยืดเยื้อยาวนาน กวาจะลงตัวได
วัดวชิรธรรมปทีปในยุคแรกที่ Bronx เปนเพียงบานขนาด
ยอมหลังหนึ่ง ญาติโยมที่รวมกันสรางวัดมา ก็รวมกําลังมีความ
สามัคคีกันแนนแฟน และมาจัดทํามารวมกิจกรรมกันสม่ําเสมอยืน
ยาว เหมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน ทานที่ผูเขียนพบแตตน
สวนมากก็เจอกันจนกลับเมืองไทย เวนแตบางทานที่กลับไปอยู
เมืองไทยเสียกอน
เริ่มแตโยมผูอุปถัมภวัด หรือจะเปนกรรมการวัด ก็ไมใชเปน
แบบผูรับเชิญมาเปนเกียรติ แตคือผูที่เปนเจาของเรื่องเองแทๆ ขอ
เอยนามทวนความหลังไวบาง (ไมออกชื่อสกุล) ดังเชน คุณชาย
จันทรแรม คุณโอนออน โยมปรียา คุณถวิล คุณชูพิศ คุณสนิท คุณ
อัจฉรา คุณทาน คุณจรูญ คุณดนัย คุณอรพินท คุณสุชาติ คุณศรี
ประไพ คุณกิตติ คุณหมอรณกร คุณพัลลภ คุณหมอยุทธนา คุณ
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ประวัติวงศ คุณสุปราณี คุณอาทิตย โยมตุย (เรียกกันแตชื่อเลนจน
นึกชื่อจริงไมออก) คุณวชิรายุ บางทานก็เปนนายกสมาคม หรือ
ประธานชมรม เชน คุณหมอนิพนธ คุณหมอโพธิ์ทอง คุณสมัคร
คุณทองศักดิ์ คุณวิศิษฐ คุณสุรัต
ผูศรัทธาใกลชิดวัดยังอีกมากมาย อยาง Dr. Aung Thien
(U Aung-Thien, เปนกรรมการอุปถัมภ-ทีป่ รึกษาของวัด) คุณลําดวน
โยมวลี คุณกาญจนา อาจารยศรีทับทิม คุณโรส คุณวิน คุณปรีชา
คุณประยูรศรี คุณบุญเจิด คุณฉันชนิตร คุณบุญขวัญ คุณศรีวิศาล
คุณพิเชฐ คุณใจรัก คุณสัจจา คุณขวัญใจ คุณอุษา คุณกองทัพ
คุณเรวัต คุณประกอบ คุณรุจิรา คุณสายิน คุณอัมพร คุณอนุวิจณ
และกําลังใหญสําคัญก็คือญาติโยมพยาบาลมากหลาย ดังเชน
คุณพรพเยาว คุณมะตูม โยมเผอิญ คุณกัญญา คุณละออ คุณเกษิณี
คุณสมภักดิ์ ฯลฯ แลวก็ศษิ ยเกามหาจุฬาฯ ดังเชน คุณชอ คุณเคลื่อน
คุณสนอง คุณสมพงษ คุณบุญมี คุณทองลา
นอกจากญาติ โ ยมคนไทยครอบครัวไทยแลว ครอบครัว
อเมริกัน-ไทยก็มี ที่คุนกันมากในหมูญาติโยมวัด ก็คือโยมนวนเพ็ญ
ซึง่ สามี คือ Mr. James L. Purdy ก็เปนกรรมการอุปถัมภ-ทีป่ รึกษา
ของวัดดวย แลวก็มีคุณเฉลา สองครอบครัวนี้อยูแค NJ สวนที่ไกล
ออกไปหนอย คุนเคยกับพระบางองค นิมนตพระไปพักแรมเปน
ครั้งคราว ไดแก ครอบครัว Herricks ในรัฐ Massachusetts
ในพรรษาแรกที่ผูเขียนเริ่มพักที่นี่ ทางฝายโยม มีคุณถวิล ศุข
กสิกร และคุณสนิท ศรีสุโร ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอํานวยการ
ร ว มคณะกั บ ฝ า ยพระที่ ทุ ก รู ป มี ฐ านะเป น กรรมการอํานวยการ
(หมายถึงพระที่อยูประจํา ไมรวมถึงผูเขียนที่ขอเปนแคอาคันตุกะ)
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เวลาผานมา ๓๔ ป หลายทานยกครอบครัวกลับมาอยูเมือง
ไทยแลว บางทานยายถิ่น บางทานสิ้นชีพถึงอายุขัย ขณะที่บาง
ทาน ถึงไปนิวยอรกวันนี้ คิดวาก็ยังพบไดที่วัดวชิรธรรมปทีปนั้น
เชน โยมสนิท โยมอัจฉรา คุณสุชาติ และคุณศรีประไพ

พระอาคันตุกะวัดวชิรธรรมปทีปในยุคตน
สําหรับตัวผูเขียนนี้ เมื่อพํานักที่วัดวชิรธรรมปทีป นอกจาก
ตองรวมมือชวยเขียนอะไรๆ ใหแกวารสาร ธรรมปทีป ที่วานั้นแลว
ตัวเองคิดถึงหนังสือธรรมอันควรจะมี ที่จะใหญาติโยมรูเขาใจหลัก
พระพุทธศาสนา ไดประโยชนจากพระจากวัดมากยิ่งขึ้น ก็จึงเขียน
และเรียบเรียงหนังสือธรรมขึ้นมาตามกําลัง
พอถึงเดือนธันวาคม (วันที่ ๒๙) กอนสิ้นป ๒๕๑๙ ก็ไดพิมพ
หนังสือขึ้นมาเสร็จอีกเลมหนึ่ง ใชชื่อในขณะนั้นวา พระพุทธศาสนา
จากพระไตรปฎก (ปจจุบันมีชื่อใหมวา อมฤตพจนา) นับวาเปน
หนังสือเลมที่ ๒ ที่เสร็จที่วัดวชิรธรรมปทีป ซึ่งพิมพดวยเครื่องพิมพ
กําลังมือของพระที่วัดนั้น ตอจาก คูมือชีวิต
ในบรรดาพระที่มาเพิ่มใหมนั้น พระมหาจํารัสเปนผูถนัดใน
งานพิมพหนังสือ อีกทั้งเปนผูที่ขยันอยางยิ่งดวย จึงชวยงานทํา
หนังสือไดมากมาย
อยูไ ปๆ งานก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตอมา มีผสู นใจอยากเรียนภาษา
บาลี มีทั้งคนไทยและชาวถิ่น พระและชาววัดบางทานก็ขอใหตั้ง
ชั้นเรียนภาษาบาลี ก็เลยมีการสอนภาษาบาลีดวยภาษาอังกฤษ
เปนสื่อ เริ่มแต ๔ ต.ค. ๒๕๑๙ เปนเหตุใหเขียนหนังสือเรียนบาลี
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นมาเปนตอนๆ แลวแตจะสอนไปถึงไหน
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ถึงแมการสอนบาลียังไมจบหลักสูตร มีแต “handouts” ที่
เก็บใสแฟมไว ยังไมไดรวมพิมพเปนเลมหนังสือ แตระหวางนั้น
เมื่อมีเรื่องอะไรที่คิดวานารู ก็ไดเขียนเปนเรื่องเฉพาะขึ้นมา จบเปน
เรื่องๆ ก็จึงมีหนังสือเลมเล็กๆ นอยๆ เกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะเรื่อง
“Applications and Meanings of the Term Dhamma” ที่เขียน
ไวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เหมือนกัน แตเพิ่งมาพิมพในเมืองไทยในป
๒๕๕๐ นี่เอง รวมอยูในหนังสือ Vision of the Dhamma
แลวก็ไดประมวลเรียบเรียงพุทธประวัติภาษาบาลีฉบับงาย
อยางยอไว เพื่อใหเรียนภาษาบาลีผานพุทธประวัติ ก็เสร็จที่วัดวชิร
ธรรมปทีปในชวงนั้น แตยังเปนตัวเขียนลายมือ ยังไมมีเวลาจะจัด
การอะไรอีกจนบัดนี้
คนเกาๆ ทุกคน และแมคนกลางเกากลางใหม ที่ไปวัดวชิร
ธรรมปทีป เมื่อรูจักโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ก็นาจะรูจักคุณ
ครูเกษร บิลอารีย กันทั้งนั้น เพราะคุณครูเกษร สอนและเปนหลัก
เปนแกนของโรงเรียนนี้มาแตตน นอกจากสอนเด็กแลว เธอก็ดูแล
อุปถัมภบํารุงวัดและพระสงฆไปดวย
เมื่อผูเขียนกลับเมืองไทยไปนานแลว (ตั้งแตป ๒๕๒๑) อยู
มาวันหนึ่ง ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ คุณครูเกษร บิลอารีย ไดไปพบที่วัดใน
กรุงเทพฯ บอกวาเธอมาจากอเมริกาเพราะเรื่องการเจ็บปวยของ
มารดา และขณะนั้นมารดาไดถึงแกกรรมแลว เธอขอธรรมกถาไป
พิมพเปนหนังสือธรรมทานอุทิศแกมารดา ก็เลยเปนตนเรื่องใหเกิด
หนังสือที่ชื่อวา ทําอยางไรจะหายโกรธ ซึ่งคุณครูเกษร บิลอารีย เปน
ผูพิมพครั้งแรก ในวาระทําบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศแกมารดา คือ คุณ
แมสมศรี บัวทิพยทอง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓
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ปรากฏวา ตอมามีผูชอบพิมพหนังสือเลมนี้กันมาก สถิติ
บอกวาพิมพแลวกวา ๑๓๐ ครั้ง และขณะนี้มีฉบับแปลภาษา
อังกฤษดวย
เรื่องนี้นํามาเลาไว เพราะไดขาวจากอเมริกาวา คุณครูเกษร
ประสบชะตากรรม ถูกคนรายที่เขาไปปลนหรือขโมยของในรานคา
แหงหนึ่ง ใชปนยิง กระสุนมาถูกศีรษะของเธอ อาการสาหัสกลาย
เปนอัมพาต จึงขอกลาวเปนการระลึกถึงและเปนอนุสรณตัวอยาง
หนึ่งแหงคุณความดีของเธอ
กลับมาเรื่องเกา เปนอันวา ตอนพักที่นิวยอรก มีแตงานวิชา
ความรู ทั้งเขียนใหแกวารสาร ทําหนังสือธรรมทาน และตั้งชั้นสอน
บาลีที่วัดอยางที่วาแลว
นอกจากนั้น งานบรรยายนอกสถานที่ก็ชักจะทยอยมา เชน
นิมนตไปพูดที่ Columbia University (๑๑ พ.ย. ๑๙ และ ๗ มี.ค.
๒๐) ที่ Jersey City College (๒๓ พ.ย. ๑๙) ที่ NYU (New York
University, ๓ ธ.ค. ๑๙) ที่ Fordham University (๖ ธ.ค. ๑๙) ที่
Mercy College (๑๕ ก.พ. ๒๐) ที่ Manhattan College (๑๗ มี.ค.
๒๐) และที่ Barnard College (๒๔ มี.ค. ๒๐)
จะพูดไปก็ตองวาแปลก คือ ที่ไปพูดที่นั่นที่นี่นั้น ถาไมพบใน
บันทึก ก็นึกไมออก ลืมไปแลวแทบหมดสิ้น จําไดแหงเดียวแตที่
Fordham University ซึ่งที่นั่นไดพูดวิจารณสภาพสังคมอเมริกันใน
เวลานั้นมาก จนกระทั่งเมื่อจบปาฐกถาแลว อาจารยอเมริกันฝาย
เจาภาพพูดออกปากวาทาน outspoken คงเพราะเขาพูดอยางนี้ก็
เลยแมนติดหู

-๒ขยายถิ่น วัดไทย ไปมิดเวสต
ที่ชิคาโก วัดตั้งตัวและจะเริ่มเติบโต
อีกดานหนึง่ ในป ๒๕๑๙ พอออกพรรษาได ๘ วัน มีงานกฐินที่
วัดวชิรธรรมปทีป ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม แลว พอถึง ๒๓ ตุลาคม สอง
รูปกับพระมหาครุฑ ก็ไดรับนิมนตไปงานของวัดไทยที่ชิคาโก ซึ่ง
เวลานั้นมีสถานที่ไมพอที่จะรองรับพิธี ตองไปใชโบสถญี่ปุน
ที่เมืองชิคาโกนี้ ก็กําลังเริ่มงานสรางวัดกันใหมๆ กําลังหาที่
ตั้งวัด และมีทีทาวาจะซื้อโบสถฝรั่ง เมื่อผูเขียนไปชิคาโกคราวนั้น
ทางวัดก็พาไปดู และตอมา เมื่อไดรับนิมนตไปครั้งที่ ๒ ในวันขึ้นป
ใหม ๑ มกราคม ๒๕๒๐ วัดธัมมารามก็เขาอยูในที่ตั้งใหมแลว คือ
ในอาคารโบสถฝรั่ง ณ 1000 Hoyne Avenue
การเขาอยูใหมในสถานที่ตั้งที่ไดมาเปนตัววัดขึ้นใหม ใน
เวลาที่เหมือนกับเปนการรับปใหมนี้ นับวาเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่
ทําใหปใหม ๒๕๒๐ เปนระยะกาลแหงงานสรางและพัฒนาวัด
และอาศัยวา เจาวัด คือทานเจาคุณสุธีรัตนาภรณ เปนนักทํางานที่
สามารถและสุขุม จึงทําใหวัดปรากฏสถานะเดนชัดขึ้นมา และนํา
วัดใหเจริญเติบโตและขยายกิจการออกไปอยางกวางขวางและเร็ว
ไวอยางเห็นจริงเห็นจัง
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ที่วัดวชิรธรรมปทีปมีวารสาร ธรรมปทีป ฉันใด ที่วัดธัมมารามก็มี ธัมโมภาส ฉันนั้น (ชื่อทั้งสองก็มีคําแปลคลายกัน) และ
ทานเจาคุณสุธีรัตนาภรณก็เปนนักทําหนังสืออยูแลว ดังนั้น นอก
จากทําวารสารแลว ก็วางแผนจะพิมพหนังสือนั่นนี่เผยแพรดวย ผู
เขี ย นไปงานบุ ญ ปใหมที่ชิคาโกสองวัน ขากลับมีงานฝากดา น
หนังสือทั้งระยะสั้นระยาวพวงมาทําที่นิวยอรก ๔-๕ เรื่อง
อยางไรก็ตาม ในชวงตนป ๒๕๒๐ สถานการณติดขัดอัดอั้น
จนบางทีแทบจะวิกฤติ ไดเกิดขึ้น ในขณะที่ผูเขียนเองก็ตองเข็นตัว
ใหไปกันไดกับความเจ็บปวยประจําตัวที่กําเริบขึ้นอีก ทั้งปญหา
โรคทองเสีย อาการไอ เจ็บหนาอก เสมหะมีเลือด (อยางนอยมี
อาการตั้งแต ๑๒ ต.ค.) และที่รายมากคือมาสตอยดอักเสบเรื้อรัง
โดยมีคุณหมอนิพนธ และคุณหมอโพธิ์ทอง คอยเอาใจใสดูแล
รักษา ใหยา ตลอดจนพาไปตรวจที่โรงพยาบาลฝรั่ง (Gouverneur
Hospital; Lincoln Hospital) พรอมกับที่ทางเมืองไทย โยมก็ขอมา
วาควรจะกลับเมืองไทยเสียที จึงไดปรารภกับพระวานาจะกลับไป
เมืองไทยกอนวันสงกรานต
แตในเวลาเดียวกันนั้น วัดทั้งหลายในอเมริกา ซึ่งยังอยูใน
ระยะตั้งตัวและเริ่มกาวกันไป ก็เจออุปสรรคและประสบปญหา
ตางๆ อยางนอยก็ขาดแคลนกําลังทํางาน
ที่ผูเขียนมีอาการทางปอดและหลอดลมนั้น ก็เปนเรื่องคอน
ขางธรรมดาของความเปนคนขี้โรคตลอดกาล แตผูที่เปนโรคสําคัญ
ขึ้นมาจริงๆ กลับเปนรูปอื่น
เรื่องก็คือ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๙ พระมหาสมบูรณซึ่ง
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เพิ่งมาจากเมืองไทยเมื่อเขาพรรษา ตองเขาพักในโรงพยาบาล และ
ถึงวันที่ ๔ ธ.ค. ก็ไดรับการวินิจฉัยวาเปน TB คือวัณโรค (แตปตอ
มา ชวง ก.ย. ๒๐ ผูเขียนเองก็ถูกคุณหมอกําหนดใหฉันยา INH)

ตัวขับเคี่ยวอยูกับโรคา ก็ใหไปชวยเข็นวัดในอเมริกา
ประจวบกับเหตุการณ ๖ ตุลา ป ๑๙ ในเมืองไทย เพิ่งผาน
ไปไมนาน ก็สงผลกระทบบางวัดโดยออม ตั้งแตเดือนมกราคม
ตลอดมาถึงเมษายน ไดรับแจงวา พระที่วัดไทยลอสแองเจลีสได
กลับไปเมืองไทยเกือบหมด เหลืออยูเพียง ๒ รูป โยมกรรมการวัด
โทร.ไปหาผูเขียนที่นิวยอรก บอกวา ทั้งพระสงฆและกรรมการวัด
ไดประชุมกันมีมติใหนิมนตผูเขียนไปอยูที่นั่น
เรื่องยืดเยื้อมาจนในที่สุด ทานเจาคุณมงคลราชมุนีที่เปนเจา
อาวาสที่นั่น แตตอนนั้นไดกลับไปเมืองไทย สงจดหมายมายังผู
เขียนบอกวา ไดปรึกษาพระผูใหญที่ดูแลการพระศาสนาในตาง
ประเทศแลว ขอใหผูเขียนชวยมาอยูที่วัด LA ๑ พรรษา
แตปญหามิใชมีแตที่ LA พอไดรับหนังสือจากทานเจาคุณ
มงคลราชมุนีในวันที่ ๗ เมษายน รุงขึ้นวันที่ ๘ เมษายน ก็มีหนังสือ
ดวนจากพระมหาครุฑ ซึ่งไดเดินทางไปเมืองไทยตั้งแตวันที่ ๒
มีนาคม เพื่อเยี่ยมโยมมารดาที่ปวยหนัก
พระมหาครุฑแจงมาวา ทานไดยื่นหนังสือตอสมเด็จฯ ลา
ออกไปแลวจากตําแหนงประธานกรรมการวัดวชิรธรรมปทีป (คือที่
เรียกอยางไทยวาตําแหนงเจาอาวาส)
ที่วัดวชิรธรรมปทีปนี้ คุณถวิล และคุณชูพิศ ซึ่งเปนกําลัง
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ใหญยิ่งทานหนึ่งของวัด ก็เพิ่งอพยพครอบครัวกลับไปอยูเมืองไทย
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ (ตอดวยคุณกิตติ ก็กลับไปอยูเมืองไทย
ในวันที่ ๔ มีนาคม)
ญาติโยมพุทธบริษัทที่นิวยอรกบอกวาจําเปนตองขอนิมนตผู
เขียนอยูที่วัดวชิรธรรมปทีป โดยเฉพาะชมรมจุฬาฯ ซึ่งตอนนั้นมี
คุณหมอนิพนธ สุทธิวรเศรษฐ เปนประธาน ไดดําเนินการเอาจริง
เอาจังอยางมากในการนิมนตใหผูเขียนอยู
ในระยะนี้ ก็มีเสียงสงตอและใบบอกมาจากเมืองไทยวา
พระผูใหญมีความประสงคและสนับสนุนใหผูเขียนอยูเพื่อศาสนกิจ
ในอเมริกาไปกอน
วัดเพิ่งเจอเรื่องพระมหาครุฑลาจากตําแหนงในวันที่ ๘ (ก็
คือทานไปลาสิกขาที่เมืองไทยตอนปลายเดือนมีนาคม) ขณะที่ยัง
อยูในภาวะกระชั้นจวนแจคางกันอยู ก็ถึงเวลาที่นัดหมายไวใหมี
การประชุมสมัชชาสงฆไทยฯ ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี ในวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๒๐ ซึ่งเปนการประชุมครั้งแรกหลังการกอตั้ง โดย
มีเปาหมายจะจัดทําเรื่อง bylaw ใหเรียบรอยลงตัว
สําหรั บ ผู เ ขี ย น ได บ อกไว แ ล ว แต ต น ว า ขออยู อ ย า งพระ
อาคันตุกะเทานั้น ดังนั้น ตั้งแตพระมหาครุฑออกเดินทางไปเมือง
ไทย ก็ใหเปนเรื่องของพระที่มาอยูประจําจะตองเอารูปหนึ่งทําหนา
ที่เหมือนดังรักษาการ และก็ไดพระมหาเหรียญ ซึ่งเปนรองประธาน
กรรมการอํานวยการ คลายกับรองเจาอาวาส รับภาระนี้ เมื่อพระ
มหาครุฑออกจากตําแหนงอยางนี้แลว ก็ใหพระมหาเหรียญนั่น
แหละรั้งตําแหนงไปกอน แตในเรื่องสมัชชาฯ ผูเขียนไมอาจเลี่ยง ก็
ตองไปรวมประชุมอีก
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(ตอมา วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๐ พระมหาเหรียญ ไดรับ
เลือกเปนประธานกรรมการอํานวยการ ที่เรียกแบบไทยวาเปนเจา
อาวาสวัดวชิรธรรมปทีป โดยมีพระมหาสมบูรณ เปนรองประธาน
พระมหาจํารัสเปนเลขานุการ และพระมหารุนเปนผูชวยเลขานุการ
คือพระที่อยูประจํามีหนาที่ครบทุกรูป และในกาลตอมา ตอจาก
พระมหาเหรียญ พระมหาสมบูรณ ก็ไดเปนประธาน)
ในการประชุ ม สมั ช ชาสงฆ ไ ทยฯ ครั้ ง นี้ นอกจากเรื่ อ ง
bylaw แลว ก็มีเรื่องตางๆ เขามาสูการรับรูและพิจารณากันอีก
หลายอยาง รวมทั้งการเตรียมงานเปดวัดที่ชิคาโก และงานผูกสีมา
ที่เดนเวอร
ในโอกาสนี้ พระมหาโสบินก็ไดพูดทํานองเจรจาขอใหผูเขียน
ไปชวยงานที่เดนเวอร

สมเด็จฯ วา พุทธศาสนาหยั่งลงอเมริกาครั้งแรกที่ชิคาโก
หันไปทางเมืองชิคาโก ที่ตั้งวัดธัมมาราม (เวลานั้น ยังมีนาม
วัดตามทีส่ มเด็จพระสังฆราชประทานครัง้ แรกวา “วัดวรธรรมธิตยาราม”) ซึง่ จัดปรับดัดแปลงโบสถฝรัง่ ขึน้ มาและเขาไปอยูใ หม เปนที่
กวางใหญพอจะรับญาติโยมที่มาทําบุญและรวมงานรวมพิธีตางๆ
แตมีพระอยูประจําเพียง ๒ รูป
ถึงวันวิสาขบูชา ๕ มิถุนายน (ป ๒๐ มีเดือน ๘ สองหน) เพิ่ง
ทําหนังสือ Introduction to Buddhism เสร็จทันแจกพอดีควบกับวาร
สาร ธรรมปทีป ในงานทําบุญ ฟงเทศน และกิจกรรมกุศลของโรง
เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย รวมทั้งการตอบปญหาธรรม ประกาศ
ผลประกวดเรียงความ และมอบประกาศนียบัตร
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เสร็จงานวิสาขบูชาทีว่ ดั วชิรธรรมปทีปแลว ก็ตอ งบินไปชิคาโก
ตามนิมนต
ที่ชิคาโก นอกจากมีงานวิสาขบูชาแลว ก็มีการเปดโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยดวย พอดีเปนระยะที่ทานเจาคุณพระธรรม
โกศาจารย (ชอบ อนุจารี, วัดราษฎรบํารุง จ.ชลบุรี, ผูใหกําเนิดวัด
พุทธวราราม แหงเมืองเดนเวอร) เดินทางมาอเมริกา ระหวางทาง
ไปเดนเวอร ทางวัดจึงนิมนตทานเปนประธานในพิธีและเปนผู
กลาวเปดโรงเรียน
พอผานพิธีนี้แลว กําหนดงานผูกสีมาและเปดวัดธัมมารามก็
จวนเจียนเขามา งานของสงฆเกิดขึ้น ก็เปนอันจะตองรวมมือตาม
กําลัง ผูเขียนก็เลยตองพักอยูที่ชิคาโกตอ เขียนเรื่องวัด เรื่องสีมา
เปนตน แลวยังงานเอกสารการติดตอ แจงขาว เรื่องราวและคําราย
งานคํากลาวในพิธี เปนตน ไปๆ มาๆ ตองโทร.ไปแจงทางนิวยอรก
วายังกลับไปสอนไมได ใหปดชั้นเรียนบาลีไวกอน แลวตอมาทาง
ชิคาโกก็ตองขอกําลังจากวัดวชิรธรรมปทีป ใหพระมหาจํารัสเดิน
ทางมาชวยงานพิมพและทําเลมหนังสือในชวงกระชั้นชิดนั้น
พอใกลจะถึงงาน เปนโอกาสวาพระเถระวัดตางๆ ในอเมริกา
จะมาพรอมกัน ทีว่ ดั ธัมมารามนัน้ จึงมีการประชุมสมัชชาสงฆไทยฯ
ในวันที่ ๑๒–๑๓–๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐ เพื่อแกไขเพิ่มเติม
bylaw และตรวจแตงคําแปลตราสารใหยุติ
แลววันสําคัญก็มาถึง หลังจากคณะพระเถระจากประเทศ
ไทย มีเจาประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส
เปนประธาน พรอมดวยพระพรหมคุณาภรณ พระเทพโสภณ พระ
ศรีกิตติโสภณ (มีอาจารยสนั่น ไชยานุกูล เปนไวยาวัจกร) เดินทาง
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มาถึงในวันที่ ๑๕ และทําสังฆกรรมถอนสีมาในตอนค่ําแลว วันรุง
ขึ้น ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ก็ไดมีพิธีทักนิมิต ผูกสีมา และเปดวัด
ธัมมาราม โดยมี ฯพณฯ เอคอัครราชทูตไทย เดินทางจากกรุงวอชิงตัน
ดีซี มาเปนประธานนําขานนิมิต
ในพิธีนี้ ซึ่งเปนสังฆกรรมสมมติสีมาครั้งแรกในสหรัฐ ทาน
เจาประคุณสมเด็จฯ องคประธานกลาววา พระพุทธศาสนาหยั่งลง
อเมริกาครั้งแรกที่ชิคาโกดวยการผูกสีมา
จากนั้นมีพิธีอุปสมบทภิกษุใหม ๔ รูป และบรรพชาสามเณร
๒ รูป เปนปฐมของพัทธสีมาใหม โดยทานเจาประคุณสมเด็จฯ
องคประธาน มอบหมายใหพระพรหมคุณาภรณ วัดสระเกศ (คือ
เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช ในบัดนี้) เปนอุปชฌาย
วัดธัมมาราม แหงเมืองชิคาโกนี้ นับวาไดกาวหนามาแลว
อยางรวดเร็ว และเมื่อตั้งขึ้นเปนหลักฐาน ไดสําแดงตัวเปนทางการ
จริงจังอยางนีแ้ ลว ก็ยงิ่ มีงานในการพัฒนาวัดและแผขยายศาสนกิจ
บําเพ็ญประโยชน ทีจ่ ะตองปฏิบตั เิ พิม่ มากขึน้
เริ่มตั้งแตวา พอมีพระเณรบวชใหม ก็ตองมีการอบรมสั่งสอน
พระธรรมวินยั และทีน่ โี่ รงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยกเ็ พิง่ เริม่ สวน
การทําวารสารและหนังสือสือ่ ธรรม ตลอดจนการเทศนา บรรยาย
ธรรมก็จะตองชัดเจนขึ้นมา งานเหลานี้มิใชจะเปนภาระของเจาถิ่น
เทานั้น แตไดมาผูกพันผูเขียนที่เปนอาคันตุกะเขาไปดวย
ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๐ พอฉันเพลเสร็จ โยมกรรมการที่
เปนกําลังสําคัญของวัดธัมมาราม ๖-๗ ทาน เชน คุณนิพนธ คุณ
ประจวบ คุณประเสริฐ คุณเพทาย คุณประสงค ก็เขามากลาวคํา
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อาราธนาใหผูเขียนอยูจําพรรษาที่วัดธัมมาราม ผูเขียนเองไมอาจ
จะตอบรับหรือปฏิเสธอยางไรได ก็กลาวอนุโมทนา แตขอโอกาส
ปรึกษาหารือในดานพระ และพูดจากับทางวัดที่นิวยอรกกอน

พระอาคันตุกะคืนสูว ดั ในอเมริกา ทีแ่ รกมาในนิวยอรก
ตอนนั้น วันเขาพรรษากระชั้นเขามาแลว อีก ๒ วันตอมา
๒๕ ก.ค. ญาติโยมทางนิวยอรก เริ่มดวยประธานชมรมจุฬาฯ คือ
คุณหมอนิพนธ ก็โทร.มานิมนตกลับไปนิวยอรก ดวยเปนหวงเรื่อง
สุขภาพ จะพรอมกับคุณหมอโพธิ์ทองเตรียมการรักษา
จากนั้น Dr. Aung Thien ก็โทร.ไป โยมสนิทก็โทร.ไป จนถึง
โยมนวนเพ็ญ เลาถึงปญหา และเรื่องงานเรื่องกิจการของวัดที่จะ
ตองนิมนตไปแกไขไปจัดไปทํา
เวลาที่เหลือนิดเดียวกอนเขาพรรษา เปน ชวงกาลที่ตอง
พิจารณาอยางหนักวาจะฉลองศรัทธาพุทธบริษัท ๒ เมืองอยางไร
แตในที่สุด ทางนิวยอรกก็บอกมาอยางเด็ดขาดวา เชาวันที่
๒๘ ก.ค. Dr. Aung Thien จะออกเดินทางจากนิวยอรกมารับ
โดยนําตั๋วเครื่องบินไปถวายใหเดินทางจากชิคาโกกลับไปนิวยอรก
เปนเหตุใหตองยับยั้ง Dr. Aung Thien โดยบอกตกลงจะกลับไป
นิวยอรกเอง
แลวในวันเขาพรรษาที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๒๐ หลังจากพิธีทําบุญ
ถวายผาอาบน้ําฝนที่วัดธัมมารามเสร็จแลว ก็มาขึ้นเครื่องบินที่
Chicago O’hare กลับสูนิวยอรก
ทั้งนี้ พรอมดวยคําฝากจากญาติโยมชิคาโกติดมาวา ขอให
๑) อยูน วิ ยอรกเพียง ๑ เดือนแลวกลับไปจําพรรษาหลังทีช่ คิ าโก ๒)
ออกพรรษาแลวใหไปอยูท ชี่ คิ าโก ๓) พรรษาตอไป ขอใหจาํ ทีช่ คิ าโก
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ปรากฏวา ที่ JFK ญาติโยมมารอรับคอนขางคับคั่ง หลาย
ทานมากันทั้งครอบครัว สาราณียธรรมสําแดงออกมาชัดเจน ทัก
ทายปราศรัยกันแลว ก็เดินทางไปอธิษฐานเขาพรรษาที่วัดวชิรธรรมปทีป
ที่นิวยอรก งานหลักก็เวียนมาในเรื่องการทําหนังสือเหมือน
ในกาลกอน นอกจากวารสาร ธรรมปทีป และขอเขียนจรแลว ตอน
นี้มีงานแทรกเสริม ตองเขียนบทเรียนธรรมะภาษาอังกฤษ ชั้น
กลาง ของ ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย มจร. สงไปเมืองไทยดวย
ชั้ น เรี ย นบาลี ที่ ป ด ลงระหว า งไปชิ ค าโก ยั ง ไม ก ลั บ ฟ น แม มี ผู
ประสงคเรียนคิดจะตั้งตนใหม ก็มีทีทาวาไมสะดวก จะติดโนนขัดนี่
สวนงานนิมนตออกไปบรรยายขางนอกก็เริ่มมีมาอีก ไดแก
ที่ Kean College of New Jersey (๑๐ ต.ค. ๒๐) ที่ Mercy
College อีกเปนครั้งที่ ๒ (๒๐ ต.ค. ๒๐, ครั้งกอนเมื่อ ๑๕ ก.พ.
๒๐) ที่ Cornell University คราวเดียว ๓ รายการ (๙ และ ๑๐ พ.
ย. ๒๐) และที่ Swarthmore College (๑๑ พ.ย. ๒๐)
ครั้นแลว ฤดูออกนอกพรรษาก็มาถึงอีก มีหนังสือนิมนตจาก
วัดธัมมาราม ชิคาโก ขอใหไปเปนอุปชฌายบวชนาคในพัทธสีมา
ใหมที่นั่น พรอมทั้งรวมงานบุญกฐิน
แตพอจะออกพรรษา Dr. Aung Thien ไดรวบรวมชาวพุทธ
พม า มาขอทําพิ ธี ถ วายพระไตรป ฎ กและคั ม ภี ร ตําราพระพุ ท ธ
ศาสนา (ฉบับ Pali Text Society) ในวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๒๐ มี
ญาติโยมชาวพมามากันประมาณ ๓๐–๓๕ คน รวมทั้ง Mrs. Than
(ภริยาของ U Thant, อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ 1961-1971)
พรอมทั้งธิดา บุตรเขย และครอบครัว
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นอกนั้นก็มีญาติโยมวัดซึ่งเปนคนไทย กับคนอเมริกัน คนจีน
คนลังกาบาง
ตอนแรก Dr. Aung Thien ทําคํากลาวถวายวาถวายแกพระ
ราชวรมุนี จึงบอกใหแกเปนถวายแก the Temple หรือแก the
Sangha แลวแตจะเลือกเอา

อุปชฌายใหม รับใบตราตั้งที่อเมริกา
จากนัน้ พอเสร็จงานกฐินทีว่ ดั วชิรธรรมปทีปในวันที่ ๑๓ พ.ย.
๒๕๒๐ ผานไปเพียง ๔ วัน ก็ตองเดินทางไปเมืองชิคาโกอีกในคืน
วันที่ ๑๗ แมกระนั้น ทางชิคาโกก็ยังวาไมไปใหไวสักหนอยอยางที่
บอกขอไว มีเวลาซอมนาควันเดียวแลว ในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๒๐
ก็ตองทําหนาที่เปนอุปชฌายในการอุปสมบทภิกษุใหม ๒ รูป
เสร็จพิธีบวชแลว ก็มีการตั้งและฉลององคกฐิน ตอดวยงาน
ลอยกระทงกันอยางสนุกสนานบันเทิง แลวรุงขึ้น ๒๐ พ.ย. ๒๕๒๐
ก็มีพิธีทอดกฐินจนทุกอยางเสร็จเรียบรอยแตตอนตนบาย
การเปนอุปชฌายในสังฆกรรมอุปสมบทภิกษุใหม ๒ รูปนี้
เปนการทําหนาที่อุปชฌายครั้งแรกในชีวิตของผูเขียน ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งเปนอุปชฌายโดยไมรูตัวมากอน ขณะที่อยูในอเมริกานี้เอง
เรื่ อ งนี้ ป รากฏขึ้ น ในงานผู ก สี ม าและเป ด วั ด ธั ม มารามใน
เดือนกรกฎาคมที่เลาแลวขางตน กลาวคือ หลังจากทําพิธีผูกสีมา
เสร็จ พระพรหมคุณาภรณ วัดสระเกศ (คือเจาประคุณสมเด็จพระ
พุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ใน
ปจจุบัน) ไดกลาวทามกลางที่ประชุมวา เจาประคุณสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย เจาคณะใหญหนกลาง ไดแตงตั้งพระราชวรมุนี
(คือผูเขียนนี้) เปนอุปชฌาย และมอบใบตราตั้งมาในโอกาสนี้
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แลวใหผเู ขียนเขารับใบตราตัง้ นัน้ จากเจาประคุณสมเด็จพระ
ธีรญาณมุนี ประธานพิธี
นอกจากเปนการไดรับแตงตั้งโดยไมรูตัวมากอนแลว ก็เปน
การไดรับแตงตั้งขณะอยูนอกประเทศ อยางที่ไมเคยมีมากอน ทั้งนี้
นั ย ว า เป น การสนั บ สนุ น ให ผู เ ขียนอยูและทํางานพระศาสนาใน
ประเทศอเมริกาตอไป ในขณะที่ตัวผูเขียนเองที่มาอเมริกาครั้งนี้ ก็
ถือตามขอเท็จจริงแคเพียงวา ตนไดรับนิมนตมาเปนวิทยากรที่
Swarthmore College ๑ ภาคเรียน แลวเรื่องไดขยายบานปลายมา
โดยคอยๆ เปนไปเอง
เมื่อบวชพระใหมแลว ในฐานะเปนอุปชฌาย ก็มีภาระผูกพัน
ที่จะตองอบรมสั่งสอนนวกภิกษุตอไป และหลังงานทอดกฐิน ๕ วัน
ก็ตองเริ่มบรรยายธรรมแกญาติโยมที่รวมกลุมกันเปนคณะผูศึกษา
ธรรมแหงวัดธัมมาราม (สวนมากเปนอุบาสิกา) นอกจากนั้น ทาน
เจาคุณสุธีรัตนาภรณไดทวนย้ําความตามคํานิมนตวา ขอใหอยู
ชวยงานวัดธัมมาราม อยางนอยจนกวาพระธรรมทูตที่ทานขอจาก
เมืองไทยจะเดินทางมาถึง
ครั้นแลว ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ ก็ไดรับหนังสือจาก
ทานเจาคุณสุธีรัตนาภรณ เปนจดหมายซึ่งคณะกรรมการอํานวย
การวัด พรอมทั้งญาติโยมทั้งหลาย มีคุณแสวง ชํานาญกิจ เปนตน
ไดรวมกันเขียนนิมนตขอใหอยูวัดที่ชิคาโกตอไป ไดยุติโดยตกลงใน
ขั้นตนวาจะอยูถึงมาฆบูชา
อยางไรก็ตาม เมื่อมอบตนฉบับบทความ “ถาม-ตอบ เรื่อง
พุทธศาสนาสําหรับคนไกลบาน” แกวารสาร ธัมโมภาส ในวันที่ ๒
ธ.ค. นั้นแลว ก็ตองเดินทางไป Albany เมืองหลวงของรัฐ N.Y.
ตามคํานิมนตของคุณหมอสุนทร และคุณบุญประจวบ ศรีหงส
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ขากลับ เดินทางไปแวะวัดวชิรธรรมปทีปในวันที่ ๔ ธ.ค.
ขณะนั้น ทามกลางงานอื่นๆ พระกําลังเตรียมวารสาร ธรรมปทีป
ฉบับขึ้นปใหมกันอยู และขอใหชวยเขียนเรื่องดวย ก็เลยติดอยูที่
วัดวชิรธรรมปทีปนั่นเอง
นอกจากเขียน “นิทานพจน” ใหอยางเคยแลว ก็ไดเขียนบท
ความเรื่อง “เรียนพุทธศาสนาแบบชาวบาน” และ “สรุปเหตุการณ
สําคัญในรอบปของวัดวชิรธรรมปทีป” ใหแก ธรรมปทีป ฉบับนั้น
ดวย ตอดวยเรื่อง “ธรรมสําหรับคนไกลบาน” สงจากนิวยอรกไป
ใหแกวัดที่ชิคาโกอีก กวาหนังสือจะเสร็จก็ตองานวันขึ้นปใหม และ
มีงานอื่นๆ ตองขอเลื่อนทางชิคาโก จนในที่สุด ถึงวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๒๑ จึงไดเดินทางไปยังวัดธัมมาราม เมืองชิคาโก
ระหวางนี้ ที่วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก มีพระมหาเหรียญ
และพระมหาสมบูรณดูแลเปนหลัก (รวมทั้งพระมหารุน และพระ
มหาจํารัส เปน ๔ รูป สวนพระมหาเหล็กไดไปอยูชวยงานพระ
อาจารยมหาโสบินที่วัดพุทธวราราม เดนเวอร นานแลว) เห็นไดวา
เปนภาระหนักที่นาเห็นใจทั้งทางพระและทางโยม แตทั้งนี้ก็เปน
เรื่องกิจการภายในของวัด โดยที่ตัวผูเขียนเองย้ําอยูเสมอวา ใน
ฐานะที่ไดขอไวที่จะเปนเพียงอาคันตุกะ จึงไมเขาไปเกี่ยวของดวย
ทั้งระวังที่จะไมไปครอบหรือไปบังพระประจําวัด และอีกไมชาก็จะ
กลับเมืองไทย
กอนออกเดินทางไปชิคาโก โยมที่เปนกําลังสําคัญ ซึ่งเอา
จริงเอาจังในเรื่องนี้มาก คือ คุณดนัย ซึ่งเปนกรรมการอํานวยการ
ของวัด และคุณหมอนิพนธ ผูเปนประธานชมรมจุฬาฯ กับทั้งกอง
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หนุนใหญของวัดดานวิชาการ คือ Dr. Aung Thien ก็เขามาย้ํา
นิมนตใหอยูที่นิวยอรกตอไป แตเมื่อจําเปนตองไปชิคาโก ก็ขอให
กลับมานิวยอรกโดยเร็ว ในตนเดือนกุมภาพันธ

ปดยุค ไปๆ มาๆ ชิคาโก-นิวยอรก
พอถึงชิคาโก ก็ตรงจังหวะที่วัดมีเรื่องตองชวยกัน คือ ปญหา
วาพระพุทธรูปที่จะสงไปประจําวัดพุทธวราราม ที่เมืองเดนเวอร ซึ่ง
เคยนิมนตผูเขียนรวมไปรับที่ SAS Air Cargo เมื่อมาคราวกอน ได
หายไป ดังนั้น วันรุงขึ้น ๘ ม.ค. โดยไมรูตัวมากอน โยมกรรมการ
อํานวยการของวัด (คุณนิพนธ) ไดนิมนตรวมไปสถานีตํารวจเพื่อ
ชวยชี้แจงอธิบาย และใหการแกตํารวจอเมริกนั เมื่อเขามาสอบถาม
ที่วัด แลวคืนนั้น TV ชอง 2 ของชิคาโกก็ออกขาวเรื่องการไดคืน
พระพุทธรูปแกวัดที่เดนเวอร
งานชวยที่ชิคาโกนอกจากกิจกรรมทําบุญกุศลตามที่เหมาะ
กับโอกาส เรื่องการทําหนังสือและเอกสารแลว ก็มีการสนทนา
ธรรม การบรรยายธรรมประจําวันพฤหัสบดี และกิจกรรมดาน ร.ร.
พุทธศาสนาวันอาทิตย แตชิคาโกเวลานั้น อยูในชวงหนาวจัด และ
หนาวป ๒๕๒๑ ก็รุนแรงมาก
ดังเชนในวันที่ ๒๖ ม.ค. ไดเกิดพายุหิมะหนักหนาตั้งแต
กลางคืนจนตลอดวัน โรงเรียนตองปดกันหมด หางรานก็ปดกันทั่ว
ไป รายการสนทนาบรรยายธรรมประจําที่วัดก็ตองงด งานที่เดิน
หนาไมตองหยุดก็คือการทําหนังสือ โดยเฉพาะงานยืดเยื้อตอนนั้น
คือการเขียนเรื่อง Thai Temples in the United States
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ในชวงพักอยูที่ชิคาโกคราวนี้ ไดทราบขาวที่วาหนังสือขอลา
ออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทรที่สงจากนิวยอรกไป
เมืองไทยตั้งแตตนเดือนธันวาคม ๒๕๒๐ นั้น บัดนี้ ไดรับอนุมัติ
แลว และอีกขาวหนึ่งวาโยมมารดาไดเขารับการผาตัดอยูในโรง
พยาบาล ๑๒ วัน ปลอดภัยออกมาอยูบานแลว
ยังไมถึงวันมาฆบูชา ก็ไดรับแจงจากนิวยอรกขอนิมนตไป
งานทําบุญ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๑ เพื่ออวยพรแกประธาน
กรรมการอํานวยการ (ฝายคฤหัสถ) ของวัดวชิรธรรมปทีป คือ ม.ร.ว.
จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต และครอบครัว ในโอกาสที่ทานจะเดิน
ทางกลับไปอยูในประเทศไทย (ทําบุญไวกอน แตจะเดินทางจริงใน
วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๒๑) จึงบินกลับมานิวยอรกในวันที่ ๑๗ ก.พ.
แตพอถึง ๒๒ ก.พ. ก็ตองบินยอนกลับไปชิคาโกอีก เพื่อใหทันงาน
ทําบุญวันมาฆบูชา ที่ ๒๖ ก.พ.
แตพอมานิวยอรก ที่วัดก็มีงานหนังสือที่ตองการกําลังหนุน
ทายสุด พระที่รับผิดชอบงานวารสารของวัด ขอใหเขียนนิทานพจน
ใหแก ธรรมปทีป ฉบับมาฆบูชาที่กระชั้นชิด พอถึงวันเดินทาง คือ
วันที่ ๒๒ ก.พ. นั้น ไดโอกาสเขียนในตอนใกลเวลาที่จะไปสนาม
บิน พอเขียนเสร็จ ยังยื่นสงตนฉบับไมขาดคํา ก็ไดรับแจงใหไปขึ้น
รถของโยมผูมีน้ําใจที่จะขับพาไปสงสนามบิน
อยางไรก็ตาม ถึงตอนนี้ การที่จะตองเดินทางไปๆ มาๆ
ระหวางนิวยอรก กับชิคาโก และการที่จะตองคิดวาจะพักที่ใดแค
วันไหน ก็มาถึงจุดที่ยุติได โดยมีผูตัดสิน ซึ่งเปนคําตอบใหแกวัด
และญาติโยมทั่วกัน คือ INS (Immigration and Naturalization
Service) ของรัฐบาลอเมริกัน ที่แจงมาวา visa แบบ J1 กฎหมาย
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ตราไววาไมอาจตอได แตจะตองเดินทางกลับไปกอนแลวมาเขา
ประเทศใหม จึงตกลงเตรียมกําหนดเวลาเดินทางกลับประเทศไทย
ทีนี้ ก็มาระลึกถึงคํากลาวฝากจากญาติโยมที่นิวยอรกวา จะ
อยางไรๆ ก็ตาม เมื่อใดจะกลับเมืองไทย ขอใหมาตั้งตนที่เมือง
นิวยอรก
ดังนั้น การเทศนในวันมาฆบูชานี้ จึงเปนเทศนาสุดทายของ
ศาสนกิจที่ชิคาโก ตอดวยการบรรยายธรรมในวันที่ ๒ มี.ค. ที่เปน
การบรรยายประจําวันพฤหัสบดีสุดทาย และเรื่อง “พยาบาล” ที่
เขียนเสร็จในวันตอมา เปนบทความสุดทายที่นั่น
แตอันนั้นไมใชขอเขียนสุดทาย เพราะยังมีทั้งเขียนขาวของ
สมัชชาฯ วาดวยความเปนมาของ “สมัชชาสงฆไทยในอเมริกา”
ตั้งแตกําเนิดในการประชุมที่เมืองเดนเวอร ในเดือน มิ.ย. ๒๕๑๙
จนถึงวาระที่มหาเถรสมาคมรับรอง เขียน “ประวัติ-กิจการ ของวัด
ธัมมาราม ชิคาโก” ภาษาอังกฤษ ฉบับยอ สําหรับพิมพเปนเอกสาร
ใบแนะนําวัด ตลอดจนเอกสารและหนังสือทางการตางๆ รวมทั้ง
จดหมายภาษาอังกฤษนิมนตพระมาปฏิบัติศาสนกิจที่ชิคาโก และ
หนังสือแจงแกกงสุลอเมริกัน เพื่อทราบและรวมมือในการดังกลาว
ในที่สุด เวลาที่จวนแจก็ไมเพียงพอ ตองโทรศัพทไปยัง
American Airlines ขอเลื่อนเวลาเดินทางสูนิวยอรกออกไปอีก ๑
วัน และแลวเมื่อทํางานที่พูดไดวาจนถึงนาทีสุดทายจึงเสร็จแลว ก็
ไดไปขึ้นเครื่องบินลาจากมหานครชิคาโก ในคืนวันที่ ๗ มีนาคม
เพื่อกลับมาตั้งตนการเดินทางกลับเมืองไทย ที่เมืองนิวยอรกตอไป
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เมื่อลาจากชิคาโกครั้งนี้ ก็เปนอันปดยุคการเดินทางไปๆ
มาๆ ระหวางนิวยอรกกับชิคาโก และเมื่อลองนับจํานวนครั้งทั้ง
หมด ปรากฏวา ในชวง ๑ ปครึ่ง กอนกลับเมืองไทย ตองเดินทาง
ไปๆ มาๆ นิวยอรก-ชิคาโก ๖ รอบ นับได ๑๒ เที่ยว

ตัวอยางศาสนกิจในอเมริกา ทีย่ งั ตองคิดพัฒนากันตอไป
มาถึงนิวยอรกได ๒ วัน ก็พอดี ดร.สแวเรอร (Prof. Dr.
Donald K. Swearer) มีธุระมาที่วัดวชิรธรรมปทีป และไดนําเทปที่
สงไปมาถวายคืน ๑ มวน
เรื่องของเทปนี้มีอยูวา ผูเขียนนึกถึงนิสิตมหาจุฬาฯ ชั้นปที่ ๔
เวลานั้น เรียนวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ ใชหนังสือ Towards the
Truth ซึ่งเปนคําแปลหนังสือบางเรื่องบางเลมของทานพุทธทาส
และผูแปลก็คือ ดร.สแวเรอร นี้แหละ จึงคิดวา ในเวลาเรียนภาษา
อังกฤษ ถาผูเรียนไดฟงเสียงที่เปนสําเนียงของเจาของภาษาเอง ก็
จะดี ยิ่งเปนเสียงของผูแปลซึ่งเปนเจาของหนังสือ เปนเจาของ
สํานวนความนั้นเอง ก็จะยิ่งมีชีวิตชีวาเปนจริงเปนจังมาก
คิดดังนั้น จึงไดสงมวนเทปขามรัฐไป (สง cassette tape ไป
4 tape cassettes) ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม ๒๕๒๐ ขอให ดร.
สแวเรอร ชวยอานหนังสือลงเทปนั้นให เสร็จแลวจะไดสงไปยังมหา
จุฬาฯ ที่เมืองไทย ดร.สแวเรอรอานจบไป 2 chapters ได ๑ มวน
นํามาถวายไวกอน แลวจะทยอยสงตามมาภายหลัง
มาพักที่นิวยอรกครั้งนี้ เปนชวงสุดทายกอนออกจากสหรัฐ
พระสงฆทวี่ ดั วชิรธรรมปทีป นอกจากทานทีอ่ ยูป ระจําชุดเดิม (พระ
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มหาเหรียญ พระมหาสมบูรณ พระมหารุน และพระมหาจํารัส) ๔
รูปแลว ไดมีพระมหานาคเสน (ชาวอินเดีย) มาพักอยูดวยตั้งแต
กลางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๒๑ นี้
ถึงนิวยอรกได ๒ วัน พอดีมีคนไทยสูงอายุถึงแกกรรมที่เมือง
Norton ในรัฐ Massachusetts ลูกหลานซึ่งเปนครอบครัวอเมริกัน
ตองการปลงศพและทําบุญอุทิศกุศลใหถูกตอง จึงนิมนตและมี
ญาติโยมมารับไป รูปเดียว ใหลูกหลานไดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศล
ครบ ๒ วัน (๑๐–๑๑ มี.ค. ๒๑) ทั้งเทศนเปนธรรมกถาภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ funeral home และมีพิธีตางๆ ตามประเพณีของ
ชาวพุทธไทย
นึกยอนหลัง ทั้งเมื่อพักที่นิวยอรกและที่ชิคาโก พระตองรับ
นิมนตไปในพิธปี ลงศพคนไทย ที่ funeral homes โนนนี่ หลายครั้ง
ดังเชนในชวงทายนี้ ๑๐ ธ.ค. ๒๐ ที่นิวยอรก ณ Funeral Home ที่
Queens, NY มีพิธีปลงศพ น.ส.จินตนา สังสิทธิ ซึ่งรถคว่ําเสียชีวิต
แลว ๗-๘ ก.พ. ๒๑ ที่ชิคาโก ณ Rowland Home for Funerals
แลวก็มีพิธีปลงศพ คุณบุญเริม่ วงศสวุ รรณ ทีป่ ว ยถึงแกกรรม
ในงานเหลานี้ งานแรกๆ คงจะไดทาํ เพียงพิธรี วบรัด แครบั
ศีล-สวด-บังสุกุล-คาถานุโมทนา แตตอมาไดกลาวธรรมกถา ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อใหญาติโยมไดประโยชน เปนบุญ
กุศลทางปญญาที่สูงขึ้นไป คือเพิ่มเทศนเขาไปใหเปนงานเต็มชุด
นั่นเอง ธรรมกถาในโอกาสอยางนี้ และแมที่ไปบรรยายในสถาน
ศึกษาตางๆ ที่จริงก็ไดบันทึกเสียงไว แตเวลานี้นึกไมออกวาเก็บไว
อยางไร หาไมได

-๓คืนถิ่น วัดไทย ใน Siam
ทําบุญสงออกจากอเมริกา มาหลบสงกรานตทเี่ มืองไทย
พอกลับมาก็เตรียมตัวเพราะใกลจะเดินทาง แตก็เปนจังหวะ
ที่ไดมีโอกาสไปสงคุณชายจันทรแรม ประธานคณะผูอ ปุ ถัมภวดั และ
โยมโอนออน ออกเดินทางกลับไปอยูเมืองไทย ในวันที่ ๑๔ มี.ค.
๒๕๒๑ หลังจากนัน้ ก็เปนชวงทีญ
่ าติโยมมาทีว่ ดั บาง นิมนตไปบาน
บาง เพือ่ ทําบุญเปนการพบปะกอนจากไป โดยบางทานย้าํ ไววา ถึง
แมจะไป ก็ขอใหผา นพนไดทาํ บุญวันเกิดของตนไปกอน บางทานก็
วาใหไดไปงานทําบุญทีบ่ า นของตนกอน
ที่ศูนยกลางคือวัด คุณหมอนิพนธ ประธานชมรมจุฬาฯ ซึ่ง
เปนผูนําเอาจริงเอาจังที่จะใหผูเขียนมองเห็นความจําเปนที่จะตอง
อยูที่นิวยอรกตอไปกอน เมื่อแนนอนแลววาผูเขียนจะตองไป ก็ขอ
นิมนตอยูใหถึงวันที่คุณหมอจะบอกญาติโยมมาทําบุญกันกอน ถา
เทียบของชาวบานก็คลายเปนการเลี้ยงสง แตทางพระเรียกวา
ถวายคมิกภัต
ครั้นแลวในวันที่ ๑๘ มีนาคม ขณะที่เจาภาพคณะหนึ่งมาทํา
บุญวันเกิด อีกดานหนึ่ง ญาติมิตรประมาณ ๓๐ คน ก็มาทําบุญ
ถวายคมิกภัต ซึ่งมีการถวายปจจัยวาเปนคาเดินทาง ก็ตอบไปวา
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คาเดินทางมีพรอมแลว ตามปกติ ไดปฏิบัติเปนธรรมเนียมมาวา
เมื่อที่วัดมีงานทําบุญถวายปจจัย เชน กัณฑเทศน ก็ถวายตอเขา
วัดไป แตคราวนี้ เปนการเจาะจงสงออกขางนอก ก็เลยปรึกษา
ญาติโยม ตกลงวา รวมเขาเปนทุนพิมพหนังสือธรรม ที่เรียกวา
“ทุนพิมพพุทธศาสนปกรณ”
เมื่อกอนออกจากชิคาโก ที่นั่น ญาติโยมก็ทําบุญอยางที่
เรียกวาคมิกภัตนี้มาแลว และปจจัยที่ถวายก็ไปเขา “ทุนพิมพพุทธ
ศาสนปกรณ ” นี้ แ หละ และทุ น นี้ เ องที่ ไ ด ม าใช ใ นการพิ ม พ
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท แจกเปนธรรมทานครั้งแรก
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๒ (งานพระราชทานเพลิงศพ เจาอาวาส
วัดพระพิเรนทร, ตอนนั้นเรียกชื่อวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ครู นักเรียน นักธรรม)
จากนิวยอรก เย็นวันที่ ๑๘ นั้นเอง ญาติโยมก็มารับตอไปใน
รายการของญาติมิตรทางนิวเจอรซีย ซึ่งมีคุณหมออุดม สุวรรณศรี
เรียกไดวาเปนศูนยกลาง โยงไปยังคุณมนัส โอวาทสาร ที่ฟลลา
(คือ Phila. หมายถึงฟลาเดลเฟย) โดยไปตัง้ ตนทีบ่ า นคุณหมออุดม
จากนั้น รุงขึ้นวันที่ ๑๙ ก็ไปสูงานพิธีซึ่งจัดที่บานคุณหมอ
สุภาพ และคุณหมอศรีประยูร ประศาสนวนิ จิ ฉัย เปนการทําบุญขึน้
บานใหม ซึง่ ญาติมติ รก็ไปรวมกันทีน่ นั่ แลวก็ไปตองานทําบุญที่บาน
คุณหมอสมศักดิ์ ใกล Atlantic City (ทางฝายพระ คราวนี้มีพระ
มหาเหรียญและพระมหาสมบูรณมาดวย แตพระมหาสมบูรณไม
ไดตอไป Albany)
เสร็จแลว คุณหมอสุนทร และโยมบุญประจวบ ศรีหงส ซึ่ง
เดิมตั้งใจนิมนตในวันที่ ๒๕ มี.ค. แตติดขัด จึงเลื่อนเขามา ก็รับ
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พระจากบานคุณหมอสมศักดิ์ นิมนตขึ้นรถเดินทางตอ จากนิว
เจอรซียแถบตะวันออกเฉียงใต ขึ้นเหนือไปถึงเมือง Albany ในรัฐ
นิวยอรก ในคืนวันที่ ๑๙ นั้น และพักที่นั่นจนถึงงานทําบุญวันเกิด
คุณหมอสุนทร ในวันที่ ๒๒ มีนาคม แลวสงกลับถึงวัดใกลค่ําวันที่
๒๒ นั้นเอง
คุณหมอสุนทร ศรีหงส เปนเรี่ยวแรงสําคัญในการกอตั้ง
สมาคมแพทยไทยในอเมริกา (Thai Physicians Association of
America) และตอมาไดเปนนายกสมาคมดังกลาวนั้น
ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม โยมนวนเพ็ญ เพอรดีย ซึ่งนิมนตย้ําไว
นักวา ถาจะออกจากอเมริกา ก็ขอใหไดทําบุญวันเกิดกอน ก็ทํา
ตามที่บอกไว โดยมีญาติมิตรมารับพระไปเจริญพระพุทธมนตฉัน
เพลที่บาน ใน Morristown แตกอนพระจะออกไปตอนสาย Dr.
Aung Thien ก็นําญาติมิตรชาวพมามาถวายคมิกภัตตั้งแตเชา
พรอมทั้งย้ําแลวย้ําเลาวาขอใหกลับมาอีก
แลวค่ําวันเดียวกันนั้น คณะศิษยเกามหาจุฬาฯ ประมาณ ๙
คน รวมทั้งเพื่อนที่เปนศิษยเกา มมร. ดวย เมื่อไดทราบขาวจาก
คุณบุญเลิศ ก็ชวนกันมานมัสการ แลวก็มีการถวายปจจัย ก็เลยให
เขาทุนพิมพหนังสือไปอีก
แมแตในวันออกเดินทาง คือ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๑ ตอน
เชา ชมรมชาวเหนือ และชมรมกอลฟวันอาทิตย ก็มาเลี้ยงพระและ
ขอถวายปจจัยเปนคาใชจายในการเดินทาง แตอีกดานหนึ่ง จน
กระทั่งเหลือเวลาอีกไมถึง ๑ ชั่วโมงจะออกเดินทาง ก็ยังตอง
ทํางานตรวจหนังสือที่มีผูนํามาขอใหชวยดู
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ในที่สุด เวลาก็มาถึง ๑๗ น. เศษ คุณบุญเจิดรับขึ้นรถขับไป
ขึ้นเครื่องบินของ Pan Am (Pan American World Airways เริ่ม
กิจการตั้งแตป 1927/๒๔๗๐ แตในที่สุดไดลมเลิกกิจการไปในป
1991/๒๕๓๔) พระมหาเหรียญ และพระที่ไมตองเฝาวัดก็ไปสนาม
บิน และมีโยมสัก ๓๐ ทานไปสงที่ JFK เสียงย้ําตามสงบอกวาให
กลับมานิวยอรก คุณเคลื่อนถือกระเปาตามเขาไปสงถึงปากชอง
ผานตรวจ
ครั้นแลว ณ เวลาประมาณ ๒๒ น. เครื่องบิน Boeing 747 ก็
เหินขึ้นเวหา ออกจากอเมริกา มุงสูกรุงลอนดอน

น้ําใจญาติโยมคนไทยในนิวยอรก
พูดถึงน้ําใจของญาติโยมที่นิวยอรกนั้น มิใชพรอมใจเฉพาะ
มาสงขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยเทานั้น แตไดมีใหเสมอและแสดง
ออกตลอดมา อยางเรื่องขับรถมาชวยพาไปสนามบิน และรับจาก
สนามบินมาวัด ญาติโยมก็ปฏิบัติอยูเรื่อย โดยเฉพาะผูเขียนตอง
เดินทางไปมาระหวางนิวยอรกกับชิคาโกบอยครั้งอยางที่เลาขาง
ตน ญาติโยมก็ชวยรับชวยสงทั้งที่นิวยอรกและที่ชคิ าโก สําหรับที่
นิวยอรก ทานที่รับ สงบอ ยก็คงจะไดแกคุณสนิท และคุณอัจฉรา
ศรีสุโร และมิใชแครับสงไปสนามบินเทานั้น คนโนนคนนี้ยังรับสง
ในเวลาที่พระมีกิจธุระขางนอกทั่วไปดวย
เรื่องที่ตองนับวาเปนภาระมากก็คือความเปนอยูประจําวัน
โดยเฉพาะการขบฉัน ถาเปนวันหยุดก็ไมเปนไร เพราะญาติโยมจะ
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มาวัดกันอยูแลว ที่สําคัญก็คือในวันทํางาน บางวันไมมีผูนิมนต
ลวงหนาไว ญาติโยมก็คงจัดวาระหรือบอกกลาวนัดหมายตกลงกัน
(เรื่องอยางนี้ บางทีพระก็ไมไดทราบ) พอเชา ทานใดทานหนึ่งก็นํา
อาหารมาถวาย พอประเคนแลว ก็อาจจะตองรีบไปทํางาน
ยังจําไดวา วันหนึ่ง ตอนเชา คุณหมอนิพนธ ขับรถมาจอด
หนาวัด คนเดียวหอบหิ้วหมอขาวตมที่รอนและหนักอึ้งเขามา พอ
ไดประเคนถวายพระเสร็จแลว ก็รีบขับรถไปที่ทํางาน ถานึกเปน
ภาพวางานของหมอก็หนักรออยูขางหนา วันนั้นคงตองรีบตื่นไว
ไหนลูกๆ ก็จะตองไปโรงเรียน โยมแตวก็คงตองรีบตื่นขึ้นหุงขาวตม
แลวคุณหมอเอาใสรถขับมา จะวางหมอขาวตมตรงไหน จะตองขับ
รถประคับประคองอยางไร แลวไปทํางานอยางเหน็ดเหนื่อยหรือ
ทุลักทุเลเพียงใด
บางที ไ ม มี ใครวางที่จะทําครบทั้งเตรียมอาหารแลวนํามา
ถวาย ก็ตกลงนัดหมายและแบงงานกัน ดังตัวอยางวา คุณครูเกษร
และคุณครูแกวกัลยา ซึ่งอยูถิ่นหนึ่ง ตอนเชาจะตองไปทํางาน มา
ไมได ก็ทาํ อาหารเตรียมไวตอนค่าํ แลวคุณเคลือ่ น ซึง่ อยูอ กี ถิน่ หนึง่
โดยนัดหมายบอกกันไว ตอนเชาวาง ก็มาจัดอาหารนั้นถวายพระ
บางคนทํางาน ๒ จอบ หรือแมแต ๓ จอบ ตอนเชาออกจาก
จอบหนึ่ง กอนไปทําอีกจอบหนึ่ง ก็มาแวะถวายอาหารพระ ดังได
เห็นคุณสมจิต แมบา นของคุณทองศักดิ์ มาอยางนี้ คงจะหลายครัง้
นี่คือน้ําใจ บวกศรัทธาของญาติโยม แตไมใชแคศรัทธาและ
น้ําใจ ยังตองใชน้ําพักน้ําแรงมากดวย
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แอรสยามลมไป กลับเมืองไทยยากหนอย
ดังที่เลาไปแลววา ไดเดินทางมาอเมริกาดวยตั๋วเครื่องบิน
ไป-กลับ ของบริษัท แอรสยาม จํากัด แตระหวางที่ยังอยูในอเมริกา
นั้น แอรสยามไดเลิกลมกิจการ จึงฝากภาระไวกับบริษัท การบิน
ไทย จํากัด ใหออกตั๋วแทนให ซึ่งก็ตองติดตอกันนาน
ในที่สุด ไดรับตั๋วถวายแทนสงมาจากบริษัท การบินไทย
จํากัด แตเมื่อผูเขียนอยูที่นิวยอรก คือดานแอตแลนติก การบินไทย
มีเครื่องบินมาทางนี้อยูแลว แตมาแคยุโรป ไมถึงนิวยอรก จึงถวาย
ตั๋วแคจากยุโรปไปเมืองไทย สวนตั๋วจากนิวยอรกไปยุโรป ตองหา
ใหมเอาเอง
ทีนี้ นอกจากตองจัดหาตั๋วเครื่องบินออกจากนิวยอรกไปยุโรป
เพิ่มขึ้นมาชวงหนึ่งแลว ที่ยุโรปนั้น ตั๋วของการบินไทยกําหนดให
ตองไปขึ้นเครื่องบินที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารกดวย จึง
ตองใชตั๋วของ Pan Am มาแวะลอนดอน เพื่อจะติดตอขอใหบริษัท
การบินไทยที่ลอนดอนนั้น ชวยทําตั๋วเครื่องบินใหม เปลี่ยนจากขึ้น
ที่โคเปนเฮเกน ใหมาขึ้นที่ลอนดอน
นอกจากนั้น ในการเดินทางตั้งแตเริ่มตน ไดเตรียมไวมี
ไวยาวัจกรหรือลูกศิษย ไดแกคุณบุญเลิศ โพธินี ซึ่งในเที่ยวไป ได
ออกจากดอนเมืองมาดวยกัน แตเมื่อผูเขียนเสร็จภาระที่อเมริกา
แลว คุณบุญเลิศไดบอกไววา จะยังอยูต อ โดยมองเห็นชัดแลววา ใน
เทีย่ วกลับเมืองไทยนัน้ ไมมอี ะไร เพียงสงขึน้ เครือ่ งบินแลวก็จบ มา
ลงทีด่ อนเมืองทีเดียวถึงเมืองไทยเลย แตเมื่อเรื่องเปลี่ยนไปอยางนี้
แมวาคุณบุญเลิศจะไดมาสงขึ้นเครื่องบินออกจากนิวยอรกอยางที่
วา การเดินทางก็ไมจบแคนั้น
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รวมแลว ทั้งหมดนี้เปนเหตุใหการเดินทางขากลับเมืองไทย
ไมคอยปลอดโปรง นอกจากเดินทางขยักขยอนแลว ก็มีภาระเพิ่ม
และปญหาตองแกไขระหวางทาง ตองผจญภัยนิดหนอย โดยมีชวง
แวะลงกรุง London แทรกเขามา
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑ ประมาณ ๑๐.๐๕ น. (เวลาทอง
ถิ่น) เครื่องบินของ Pan Am ที่อาศัยมา ซึ่งออกจากนิวยอรกเมื่อสี่
ทุมคืนที่แลว ลงจอดที่ London’s Heathrow Airport
ที่นั่น คุณวิเชียร ชาติสุวรรณ เลขานุการเอก สถานเอกอัคร
ราชทูตไทย กรุงลอนดอน มารอรับอยู ปรากฏวา คุณวิเชียรมารอ
รับถึง ๒ ครั้ง มาครั้งแรก รอจนตองกลับไปบาน แลวมาใหม จึง
ตองทั้งขออนุโมทนาและขออภัยดวยพรอมกัน
คุณวิเชียรรับจากสนามบินไปสงที่วัดพุทธปทีป และลากลับ
ไประหวางฉันเพล ตอมา พระมหาสมบุญ สิทฺธิาโณ กลับมาจาก
สนามบิน ไดความวา โดยไมรูกัน ทานไปรอรับที่ชองของ TWA
(Trans World Airlines) จึงพลาดกันไป
วัดพุทธปทีปมีบริเวณกวางขวาง รมรื่น และมีสระน้ําใหญ ดู
สงบ บรรยากาศสดใส นารื่นรมย และลอนดอนเมื่อมาถึงนี้ เปนตน
ฤดูใบไมผลิ ซึง่ มาเร็วกวาทีน่ วิ ยอรก ทีน่ หี่ ญากําลังงอกงามเขียวขจี
และดอกไมบานทัว่ ไปจนเริม่ โรยรวง ขณะทีต่ น ไมใหญรอทีจ่ ะแตกใบ
ขณะนั้น ที่วัดพุทธปทีป มีพระสงฆอยู ๕ รูป (มีศิษย ๑ และ
คนสวน ๑) เทาที่ทราบ ทานมหาสมบุญเปนพระธรรมทูตประจํา
อยูที่นั่นหลายป กอนนั้น ทานเคยเปนเลขานุการโรงเรียนพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในยุคเริ่ม
แรกหรือยุคบุกเบิก และทําหนาที่สําคัญนั้นอยูนานทีเดียว เมื่อมา
พบทานที่นี่ ก็คือพบทานผูเคยอยูในวงงานพระพุทธศาสนาดาน
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มหาวิทยาลัยสงฆมากอน
ผูเขียนพักคางแรมที่วัดพุทธปทีปเพื่อจัดการแกไขเรื่องตั๋ว
เครื่องบิน จึงจะตองอยูที่นั่นจนกวาจะเสร็จการ คือใหไดตั๋วพรอม
ทั้งกําหนดวันเดินทางใหม และในการนี้ ทานมหาสมบุญไดมีน้ําใจ
เกื้อกูลยิ่ง ทั้งดูแลทั่วไป และไดชวยจัดดําเนินการเรื่องที่จะติดตอ
เปลี่ยนตั๋วแตตนจนตลอด
เริ่มดวยวันรุงขึ้น (๒๘ มี.ค.) แตเชา ทานมหาสมบุญก็ติดตอ
กับผูจัดการของบริษัทการบินไทยประจําสํานักงานที่นั่น แลวตอน
บาย ก็นําผูเขียนไปสํานักงานของบริษัท พบกับพนักงานที่รับเรื่อง
ดวยความมีอัธยาศัยเอื้อเฟอเอาใจใสอยางดี และจัดแจงเดินเรื่อง
ใหอยางเร็วไว ทําใหวันเดียวเรื่องเสร็จไปครึ่งคอน
วันตอมา (๒๙ มี.ค.) หลังฉันเพลที่วัดแลว ตอนบาย ทาน
มหาสมบุญก็นําเดินทางไปทั้งที่สถานทูต และที่สํานักงานบริษัท
การบินไทย ซึ่งออกใบอนุญาตน้ําหนักเกินให (Excess Baggage)
เปนอันพรอมที่จะออกเดินทางตอไดในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๑
ทําใหมีเวลาพักรอ ๒ วัน
เมื่ อ เสร็ จ เรื่ อ งตั๋ ว แล ว ๓๐ มี . ค. ก็ เ ป น วั น ที่ ไ ด รั บ การ
ปฏิ สั น ถารจากท า นพระครู วิ นั ย ธรสี ล านั น ทะ โดยท า นนําชม
บริเวณวัด และพาเดินดูถิ่นฐานยานใกลเคียง ซึ่งสะอาด สงบ งาม
ตา นาอยูอาศัย เปนถิ่นของคนมีฐานะดี (well-to-do) แลวสุดทาย
ก็ใหลูกศิษยขับรถนําพระรวมกับทานมหาสมบุญดวยเปน ๓ รูป
พาชมกรุงลอนดอน จนสมควรแกเวลาที่จะพักผอน
วันสุดทาย ๓๑ มี.ค. เปนวาระของการชวยดูชวยทําเรื่องงาน
หนังสือธรรมะของวัดและของพระที่นั่นเพื่อประโยชนแกการพระ
ศาสนา แลวทุกอยางก็ลงตัวทันกอนจะค่ําพอดี
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กวาจะถึงเมืองไทย เสี่ยงภัยเล็กนอย
เชาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๑ เปนกําหนดเวลาที่จะออกเดิน
ทางจากกรุงลอนดอนสูประเทศไทย แลวก็มาถึงจุดที่บอกวาผจญ
ภัยนิดหนอย ที่จริงไมใชผจญภัย คงนาจะเรียกแควาเสี่ยงภัย
เพราะที่จริง ไมมีภัยอะไร และไมมีใครเปนภัย
ที่จริง เรื่องนี้ ก็คือตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาวัดเปนที่พึ่งของ
ชาวบาน แมแตในตางแดน เรื่องมีวา พระที่วัดพุทธปทีปนั้น โดย
เฉพาะทานมหาสมบุญนั่นแหละ ไดบอกเลาวา มีคุณผูหญิงคน
หนึ่ง ถูกคนตางชาติพามาจากเมืองไทย เสร็จแลวเขาก็ทิ้งเธอไป
เมื่อถูกปลอยเควงควาง ในที่สุดเธอก็จึงมาพึ่งวัด ขอใหชวยหาทาง
สงเธอกลับเมืองไทย ทานมหาสมบุญก็ไดชวยติดตอบริษัทการบิน
ไทยนั่นแหละใหเธอไดซื้อตั๋วบิน และก็พอดีจังหวะเหมาะใหไดเดิน
ทางในเที่ยวบินเดียวกับผูเขียน ตามที่ทานมหาสมบุญบอกวาเธอ
พูดภาษาอังกฤษไมได จึงขอฝาก เผื่อมีอะไร ผูเขียนจะไดชวยบอก
ชวยแนะนําใหผานตลอดแคไปถึงเมืองไทย คือเพียงเผื่อไวเทานั้น
ในวันที่ ๑ เม.ย. นั้น ทานมหาสมบุญก็ไดเตรียมการจัดหารถ
ไว และทานก็ไดไปสงไปดูแลจนเขาเขตที่จะไปขึ้นเครื่องกันโดย
เรียบรอย
ที่ขางในสนามบิน ตรงที่รอขึ้นเครื่อง มีรานขายจําพวกของที่
ระลึกตางๆ เห็นเธอเดินไปเลือกจะซื้อตุกตา แสดงวาเธอมีบุตรแลว
เมื่อฟงมาวาเธอพูดภาษาอังกฤษไมเปน ก็อดหวงไมได จึงเดินเขา
ไปใกลๆ แถวนั้น เผื่อจะตองชวยสื่อสาร แมวาตัวเองจะรูสึกอึดอัด
และทําใหคิดในใจวานี่แหละน้ําใจแม แมแตพูดจาไมได สื่อสารกัน
ลําบากยากเย็น เมื่อนึกถึงลูก ก็พยายามทําเพื่อลูกใหไดใหสําเร็จ
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จากนั้น พอไดโอกาส จึงพูดกับเธอวา เครื่องบินที่เดินทางไป
นี้ เปนบริษัทคนไทย มีพนักงานเปนคนไทยทั้งนั้น เมื่อขึ้นไปแลว
ถามีอะไร ก็บอกแจงหรือขอคําแนะนําจากเขาเถิด แลวตอจากนั้น
ในเครื่องบิน ก็ไมไดเห็นเธออีกเลย แตมองไดวาเธอมีจิตใจดีที
เดียว ดังทาทีที่ไดแสดงออก เมื่อถึงดอนเมือง ลงจากเครื่องบินแลว
สักครูก็เห็นเธอเดินตรงเขามาหา แลวนั่งกราบลงบนพื้นสนามบิน
กลาวคําขอบคุณและอําลาจากไป
อยางที่บอกแลววาไมมีภัยอะไร และไมมีใครเปนภัย แตที่
บอกวาเสี่ยงภัย ก็คือภัยซึ่งเกิดหรือกอขึ้นในใจของคน ที่มองเห็น
ภาพเคลื่อนไหวภายนอกแลว ยังไมไดสืบสาวตรวจสอบ ก็นึกคิด
ไปตามความรูสึก อาจจะเกิดความเขาใจผิด แลวก็อาจจะเกิดเปน
ภัยขึ้นได จึงไมควรประมาทที่อาจจะกลายเปนการเสี่ยงภัย
ระหวางรอ ณ ที่นั่งพักผูโดยสาร กอนขึ้นเครื่องบิน มีทานผู
หนึ่งเขามาหา ทานผูนี้ไดแนะนําตัว หรือมาทราบภายหลัง ก็จําไม
ได วาชื่อคุณดุย เปนเจาของรายการขาววิทยุ ปตอ. (หรือกองพล
ปตอ.?) คุณดุยไดปวารณาตัวเผื่อมีอะไรที่จะใหชวย ทานคงเห็นวา
พระเดินทางองคเดียวอาจจะไมสะดวก เปนความเอื้อเฟอที่นา
อนุโมทนาอยางมาก
แลวก็เลยเปนโอกาสที่วา จะโดยทานถามหรือไมก็จําไมได ก็
ไดพูดคุยและเลาเรื่องของคุณผูหญิงนั้นใหคุณดุยฟง ทําใหกระจาง
แจง เปนอันวา ไมวาจะดวยความมีน้ําใจเอื้อเฟอ หรือโดยสงสัย
แลวสอบถาม หรือทั้งสองอยาง เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีอะไรสงสัย
แลว ไมปลอยใจใหคิดนึกไปตามความรูสึก แตสืบสวนตรวจสอบ
ใหรูจริงจนชัดเจน นับวาเปนตัวอยางของบุคคลผูใชวิธีปฏิบัติอันดี
งามที่นาชื่นชมยกยอง
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จากนัน้ โดย TG-915 ถึงดอนเมือง เชาวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๒๑
คุณหมอพีช่ าย คือ น.พ.เกษม อารยางกูร พรอมดวยหลาน มารอรับ
และนําไปพบโยมบิดามารดาที่สามเสนคลีนิก ถวายภัตตาหารเชาเพล กวาจะสงถึงวัดพระพิเรนทรก็เปนเวลากลางคืน

จากกิจกรรมที่นิวยอรก ออกมาเขาเงียบที่เมืองไทย
จากเมืองไทยจนกลับมา เวลา ๒ ป ๒ เดือน ๑๐ วัน ที่ผาน
ไป รูสึกเหมือนชั่วเวลาเมื่อวานถึงวันนี้ ดังวาหลับแลวตื่นขึ้นมา
หรือเหมือนวาเหตุการณทั้งหมดใน ๒ ปนั้นคือแคฝนไป แลวเรื่อง
ราวที่คิดไวที่จะทําในเมืองไทยก็ผุดขึ้นมาเตือน
ไดเริ่มงานสารานุกรมพุทธศาสน ไทย-อังกฤษ ไวต้งั แต พ.ศ.
๒๕๐๖ แตพอทําไปไดปเศษ จบอักษร “บ” ตองเขารับภาระที่มหา
จุฬาฯ งานสารานุกรมก็ชะงักแลวหยุดไป ถึงกระนั้นก็รอโอกาส
เรื่อยมา โดยจะยอมลดขนาดงานลง ตอมาก็ทําสารานุกรมฯ อยาง
ยนยอ แตพอทําจบ “ต” ก็ตองหยุดอีก จนกระทั่งในที่สุด ตกลงเอา
แคทํางานแทรกใหเสร็จไปทีหนึ่งกอน ตามคํานิมนตของทานเจา
คุณพระเทพกิตติโสภณนี่แหละ จึงเกิดเปน พจนานุกรมพุทธศาสตร
(ฉบับประมวลธรรม) เสร็จเปนเลมขึ้นมา ในป ๒๕๑๘
กลับจากอเมริกาแลว คราวนี้จึงคิดวา เอาละ จะตองให
สารานุกรมพุทธศาสนเสร็จเสียที ถึงแมจะไดแคภาษาไทยเปนหลัก
มีภาษาอังกฤษประกอบเพียงเล็กนอยก็ตาม และเพื่อระดมกําลัง
ทําอยางเดียวเต็มที่ ก็จะงดรับนิมนตไมวาไปไหนทั้งหมด แมแตใน
วัด แตกวาจะไดเริ่มเขียนก็ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๑
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ระหวางนี้ ญาติโยมทางอเมริกาก็เอาจริงเอาจังที่จะนิมนต
ไปนิวยอรกอีก
หลั ง จากกลั บ มาถึ ง เมื อ งไทยได เ ดื อ นเดี ย ว พอถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม พระมหาสมบูรณ มาจากวัดวชิรธรรมปทีป นําหนังสือ
นิมนตของ Dr. Aung Thien กับญาติโยมทั้งคนไทยและตางชาติ
ลงนามกันเกิน ๑๐๐ ชื่อ มาสงถวาย ก็ไดแตรับไวกอน
แลวในเดือนกันยายนนี้เอง กอนเริ่มลงมือเขียนสารานุกรมฯ
วันเดียว คุณชายจันทรแรมก็นําแบบฟอรม G-325 A & I-485 ที่
คุ ณ หมอนิ พ นธ ส ง มา จะให เ ขี ย นกรอก เพื่ อ เดิ น เรื่ อ งขอ
permanent residence ประเภท missionary แลวโยมสนิทหรือ
คุณพิเชษฐ จะนํากลับไป NY แตก็ตอบรับอะไรกับโยมไมได
ตอมาอีก ๒ เดือน ในวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๒๒ (ขณะนั้น วัดยัง
คงอยูท ี่ Bronx) ก็ไดรบั หนังสือของวัดวชิรธรรมปทีป ลงวันที่ ๕ พ.ย.
๒๕๒๒ สงมาจากคุณสุชาติ เจริญจิตต (ตอนนั้นเปนกรรมการ
อํานวยการ) ซึ่งพระมหาสมบูรณเปนผูลงนาม ในฐานะรักษาการ
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ เปนหนังสือนิมนตไปชวยวาง
โครงการในการขยายวัด (คืออยูในระยะที่จะยายวัด)
ทั้งนี้ น้ําใจทั้งของพระและของญาติโยมนั้น เปยมดวยความ
ปรารถนาดีงามยิ่งนัก แตก็ไมอาจจะเดินทางไปได เพราะตอนนี้ลง
หลักปกมั่นไปแลววา ตองใหเวลาแกสารานุกรมฯ อยางเดียว
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ญาติโยมนิวยอรก-ชิคาโก
กลายเปนผูรวมใหเกิดพจนานุกรมฯ
พอขึ้นปใหม ม.ค. ๒๕๒๒ ได ๒-๓ วัน สารานุกรมฯ ก็จบ
อักษร “ก” ขึ้น “ข” ไปนิดหนอย และทําคําเกี่ยวกับประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาในบางประเทศเสร็จไปอีกสวนหนึ่ง รวมได ๑๙๐
หนาพิมพดีด
แตแลวพอถึง ๙ ม.ค. ๒๕๒๒ ศาสตราจารย ดร. ระวี ภาวิไล
ซึ่งไดแจงมาตั้งแตปลายป ๒๑ วาจะพิมพ พุทธธรรม (ฉบับเดิม
๒๐๖ หนา) และไดบอกทานไววาขอเขียนเพิ่มเติมสักหนอยโดยจะ
ใชเวลาสัก ๓ เดือน คราวนีท้ า นแจงวาไดตงั้ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยขึ้นแลว พรอมทั้งนําหนังสือเปนตนฉบับสําหรับเขียน
เพิ่มมาถวายดวยเลย ทีนี้ พอเขียนจริง เวลา ๓ เดือนไมพอ จึงยิ่ง
ตองระดมกําลังเรงหนักขึ้นอีก (ในที่สุดกลายเปน ๓ ป) งาน
สารานุกรมฯ ที่คิดวาจะใหเสร็จใหได กลายเปนหยุดเลิกไปเลยตั้ง
แตนั้นมา
เมื่อชัดแลววาจะยังไมมีโอกาสทําสารานุกรมพุทธศาสนให
เสร็จไดแน พอดีถึงวาระตองทําหนังสือธรรมทานงานพระราชทาน
เพลิงศพเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร คือทานอาจารยพระครูปลัด
สมัย กิตฺติทตฺโต ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ก็จึงทํางานดวนนี้
ใหประสานเขากับงานจําพวกสารานุกรม โดยทํา พจนานุกรมพุทธ
ศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม ขึ้นมาใหพอใชประโยชนไดใน
ระดับหนึ่ง (คือ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ใน
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ปจจุบัน) เปนอันเสร็จไปไดอีกเลมหนึ่ง
ยอนไปเมื่อครั้งญาติโยมที่นิวยอรก ก็ดี ที่ชิคาโก ก็ดี ถวาย
ปจจัยคราวจะออกเดินทางกลับเมืองไทย และไดตกลงใหเปนการ
ตั้งทุนชื่อ “ทุนพิมพพุทธศาสนปกรณ” ไวนั้น ก็เปนการตั้งทิ้งไว
เหมือนกับลอยๆ โดยไมไดมีเปาหมายวาจะพิมพหนังสืออะไร แลว
ไปๆ มาๆ โดยไมคาดหมาย เจาอาวาสวัดพระพิเรนทรก็ถึงมรณภาพ แลวงานพระราชทานเพลิงศพก็ตามมาเอง และในงานก็จะ
พิมพหนังสือ แตไมไดรูวาจะพิมพเรื่องใด อีกทั้งกอนจะพิมพก็ไมได
มีทุนที่เตรียมจําเพาะไว
แลวเรื่องก็มาลงเอยใหกลายเปนวา ญาติโยมที่นิวยอรก
และชิคาโก เปนผูมีสวนรวมใหกําเนิดแก พจนานุกรมพุทธศาสน
ฉบับประมวลศัพท ที่พิมพที่ใชกันตอๆ มาจนบัดนี้
ทีนี้ ขณะจะเริ่มเขียน พุทธธรรม ก็มีเรื่องดานอเมริกาเขามา
อีก คือ พอขึ้นป ๒๕๒๓ นั้นเอง ดร. สแวเรอรก็ติดตอมาในนาม
Harvard จะนิมนตไปสอน ก็ตอบทานไปวา เวลานั้นยังขอไมคิด
เอาไวหนังสือพุทธธรรมเสร็จ จึงจะคิดได ตอมาใกลกลางป ทาน
ติดตอมาอีก จึงบอกทานวา ความติดขัดอยูท เี่ ขียนหนังสือพุทธธรรม
นีแ่ หละ พูดกันไปพูดกันมา เรือ่ งออกมาวา ทีจ่ ะนิมนตนนั้ หลังขึน้ ป
ใหมหนาแลว กวาจะถึงตอนนั้น ตามที่รับกับทานอาจารยระวีไว
หนังสือควรจะเสร็จแลว นี่ก็เลยคลายกับจะรับนิมนตไปแลว
ทีนี้ พอถึงวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๒๓ ก็ไดรับจดหมายนิมนต จาก
Dr. Carman ผูอํานวยการ CSWR ที่ Harvard ใหไปเปน
Research Fellow เปนอันจะตองไป ก็เรงพุทธธรรมเปนการใหญ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๙

แตจนกระทั่งในที่สุด แมถึงวันเดินทาง ๓๐ ม.ค. ๒๕๒๔ งานพุทธ
ธรรมถึงจะใกลเสร็จเขาไปมาก ก็ยังไมเสร็จ ตองฝากปรูฟบางสวน
ไว กั บ ทานเจา คุณพระเทพกิต ติโสภณ (ตอนนั้นเปนพระวิสุทธิ
สมโพธิ) ใหทานชวยตรวจ แถมตนฉบับลายมือสวนหนึ่งหายไป
ระหว า งส ง พิ ม พ ดี ด ก็ ต อ งไปเขี ย นทดแทนที่ อ เมริ ก าพร อ มกั บ
ทํางานสอนที่นั่นดวย และจะตองมาจัดการตอนเขาโรงพิมพอีก
เปนขั้นสุดทาย ทุกอยางจึงแนนและเรงรัดไปหมด

-๔เยี่ยมถิ่น วัดไทย ในความจํา
ออกจากเขาเงียบเมืองไทย เวียนกลับไปใกลนิวยอรก
เปนอันวา สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๒๔ ทั้งที่งานพุทธธรรมยัง
ไมเสร็จ ก็ตองไปอเมริกาอีก เพื่องานสอนใน spring semester
โดยเปนอาคันตุกะของ CSWR (Center for the Study of World
Religions) ที่ Divinity Faculty ของ Harvard
Harvard อยูในเมือง Cambridge (บนฝงแมน้ํา Charles
River ตรงขามเมือง Boston) หางจาก NY ขึ้นไปทางเหนือ ๓๐๐
กม. (Swarthmore ที่เกา หางจาก NY ลงไปทางใตเพียง ๑๔๕ กม.)
ไปอเมริกาเที่ยวนี้ มีลูกศิษยคนใหม คือ อาจารยโสม ไดรัตน
เปนไวยาวัจกร ไปไหนก็ไปดวยกันทุกแหง จนกระทั่งกลับเมืองไทย
ดวยกัน
อาจารยโสมอายุมากกวาผูเขียนประมาณ ๒๐ ป สวน
ไวยาวัจกรในเที่ยวกอน คือ คุณบุญเลิศ โพธินี (อายุมากกวาผู
เขียนสักปเดียว) ซึ่งไมไดกลับเมืองไทยดวย ก็ไดพบที่ NY แทบทุก
ครั้งที่ไป
ถึง Harvard ไมนาน ญาติโยมทาง NY ก็ทราบขาว และวัน
มาฆบูชาก็ใกลเขามา
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พอถึงวันเสารที่ ๒๑ กุมภาพันธ ก็มรี ถ ๒ คัน มาจากนิวยอรก
คันหนึ่ง พระมหาศิลป เจาอาวาสองคใหมของวัดวชิรธรรมปทีป
มากับคุณปรีชา ตามดวยรถของโยมอํานวยการวัด มีโยมปรียา
คุณสนิท คุณอัจฉรา และคุณดนัย (ตอนนั้น คุณหมอนิพนธยายไป
อยู Texas แลว)
โยมมาถวายเพลแลวก็นิมนตขึ้นรถไป NY เพื่อรวมงานทํา
บุญวันมาฆบูชา ในวันรุงขึ้น และไดพบกับโยมเกาๆ มากทาน
คลายแตกอน รวมทั้ง Dr. Aung Thien และคุณบุญเลิศ
เวลานั้น วัดวชิรธรรมปทีปยังอยูที่เดิมใน Bronx แตชัดเจน
วาอยูในชวงเวลาที่ญาติโยมกําลังขะมักเขมนหาที่ใหมที่จะยายไป
กันอยางเต็มที่ ดังนั้น ในวันรุงขึ้น (๒๓ ก.พ. ๒๔) เมื่อจะสงกลับ
Harvard คณะโยมจึ ง พาไปดู บ า นที่ กําลั ง พิ จ ารณาซื้ อ ที่ Mt.
Vernon กับที่ Long Island (ซึ่งก็คือที่ตั้งปจจุบันนี้นั่นเอง)
ที่วัดวชิรธรรมปทีปเวลานั้น ตามที่พบในวันมาฆบูชา นอก
จากพระมหาศิลป ที่เปนเจาอาวาสองคใหมแลว ก็มีพระมหาโฆสา
นั น ทะ (ในเอกสารของท า นใช น ามว า “Ven. Maha
Ghosananda”) ซึ่งรูกันวาเปนผูนําชาวเขมรที่ลี้ภัยอยูในอเมริกา
(ทานพักอยูที่วัดเกาหลี ใน Manhattan ทางวัดนิมนตมารวมพิธี
และหลังจากนี้ ในวันวิสาขบูชา ก็พบทานอีก และเทาที่ทราบ ทาน
เดินทางไปในที่ตางๆ เพื่อพูดเลาเรื่องสถานการณในกัมพูชา ยุค
นายพอลพต/Pol Pot ไดพบทานทั้งที่เมือง Barre และทานไปแวะ
เยี่ยมถึงที่พักใน Harvard คราวไปพูดที่ City Hall ของเมือง
Boston) แลวก็พระมหาสังวาลย ซึ่งเปนพระธรรมทูตประจําที่นี่
และทานพระคําผุย (พระภิกษุลาวอพยพ ไดทราบวากอนหนีออก
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จากประเทศ ทานเปนเจาคณะแขวงหนึ่ง, มีสามเณรเปนหลาน
ตามมาดวย)
เปนอันวา พระประจําที่นี่ ก็มีเพียงพระมหาศิลป กับพระ
มหาสังวาลย ที่จริงยังมีอีกรูปหนึ่ง คือ พระมหาสุทัศน สุริโย ซึ่ง
เปนพระเถระรุนกอนกวาสองทานนั้น แตทานไมคอยอยูประจํา
มากนัก มักไปมาสลับกับที่อื่น เชนที่ประเทศเยอรมนี สวนพระรุน
เกาครั้งป ๒๕๒๑ ไมเหลืออยูเลย

โยมก็เปยมน้ําใจ พระก็พรอมไมตรี
ตอจากมาฆบูชา กอนจบภาคเรียน ก็มีสงกรานต กับวิสาขบูชา ซึ่งก็ตองมา NY ใหครบทุกวันสําคัญเปนธรรมดา รวมเปน ๓
วันสําคัญ
แตไมแคนั้น ปรากฏวา ในชวง ๔ เดือนครึ่ง ที่พักอยูใน
Harvard คราวนี้ กลายเปนวา ตองไป NY ถึง ๗ ครั้ง เพราะมีงาน
นิมนตรายการอื่นเพิ่มเขามาอีก รวมทั้งพิธีเปดสํานักงานแหงใหม
ของ Thai Mission ประจําสหประชาชาติ ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๒๔
ในการไป-กลับ NY นั้น แทบทุกครั้ง พระและโยมมีน้ําใจมา
รับไป จนกระทั่งพระที่นั่นไดมาเยี่ยมที่ Harvard ครบทุกรูป พระ
บางรูปและโยมบางทานก็เวียนมาซ้ําอีก รวมแลวเหลือนอยครั้งที่
จะเดินทางโดยเครื่องบิน หรือรถโดยสาร แสดงถึงความผูกพันกับ
วัดวชิรธรรมปทีปที่มิไดเลือนลางไปไหน
เรื่องน้ําใจญาติโยมคนไทยนี้ เปนที่รูกันดีอยูแลว เพียงแต
เอยขึ้นมาก็เปนที่เขาใจกัน ความเอื้อเฟอตอญาติโยมดวยกันก็แข็ง
ขันอยูแลว เมื่อพบพระสงฆ ก็ยิ่งเต็มเปยมเลยทีเดียว ไมเฉพาะ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๓

ทางนิวยอรก ญาติโยมทาง Boston และ Cambridge ก็ไดมา
เยี่ยมเยียน มาถวายภัตตาหาร มาดูแลพระ มาพาลูกศิษยพระไป
เที่ยวชมบานเมืองกันไมขาดอยูแลว เชน คุณชาง คุณตู คุณติ๊ก
คุณสหัส คุณเลอสรร
โดยเฉพาะคุณไพบูลย และอาจารยประไพศรี กับออและอ้ํา
กลับเมืองไทยแลว ก็มาใกลกันอีกตอเนื่องถึงปจจุบัน จนกลายเปน
โยมวัดญาณเวศกวันไปแลว
รวมแลว เมื่อไมใชครั้งที่ทางนิวยอรกมีผูมารับ ญาติโยมทาง
ถิ่นที่พักอยูนั้น ซึ่งมาๆ ไปๆ กันอยูไมขาด ก็รูตลอดวาพระจะไป
ไหนเมื่อไร พอรูเขาก็จัดซื้อตั๋วเครื่องบินถวายอีก
แตไมเฉพาะโยมไทยเทานั้น ญาติโยมอเมริกันที่นั่นก็เอื้อเฟอ
เกื้อกูลไมนอยเลย Dr. Swearer นั้นน้ําใจเยี่ยมยอดตลอดเวลา ไม
เฉพาะตอนยังอยูที่ฮารวารด แมเมื่อจบงานที่นั่นแลว ไปประชุมกัน
อีกที่ U.C., Berkeley ทุกวันมารับไปฉันเชา แลวพอประชุมกัน ถา
รอจนพักก็จะเที่ยง แตพอถึงเพล อ.สแวเรอรก็มานิมนตไปฉันกอน
ทานอื่นๆ ก็แสนดี อยางตัวผูอํานวยการของ CSWR เอง คือ
Dr. Carman เอาใจใสดูแลตั้งแตตน จนในที่สุดเมื่อเดินทางออก
จาก Boston ก็เอารถมารับขับไปสงขึน้ เครือ่ งบินเอง (อาจารยชาว
อินโดนีเซียก็ติดรถตามไปสงดวย)
นอกนั้น Mr. Darrow เรียกไดวาเปนหัวหนาสํานักงาน เมื่อมี
เรื่ อ งอะไรเกี่ ย วข อ ง ก็ ช ว ยกุ ลี กุ จ ออย า งเต็ ม ใจ แล ว ยั ง มี คุ ณ
Douglas ที่มาเรียนแปลวิสุทธิมัคค ซึ่งพรอมที่จะชวยหาโนนไปนี่
ใหอีก รวมเปนน้ําใจไมตรีที่ทําฮารวารดใหงดงาม
ระหว า งทางจะกลั บ เมื อ งไทย ได ผ า นแวะวั ด ใน San
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Francisco และที่ Los Angeles ก็ไดรับความเอื้อเฟอตอนรับดูแล
เปนอันดีโดยตลอด ทั้งจากพระและญาติโยม ที่วัดมงคลรัตนาราม
ก็พบพระมหาประเชิญ เปนตน และที่วัดไทย LA ก็เชนพระมหา
สมบัติ ไปจนกระทั่งถึงคุณเล็กที่จะขึ้นเครื่องบินออกจาก Seattle
ปดทายรายการ
ที่จะเวนไมได ตองเลาไวดวย ก็คือ ญาติโยมคนลาว นอก
จากที่พบในพิธี เมื่อ Dr. Steve Young แหง International
Institute มารับไปในคราวที่ชาวลาวจัดงานปใหมที่ Boston แลว ก็
ขามมาถึงตอนไปประชุมที่ Berkeley
ที่นั่น พอไปถึงแลว รุงขึ้นเชา ก็พบคนหนุมลาวซึ่งทํางานอยู
ที่นั่น จากคนนี้ก็โยงไปใหพบกับอีกคนหนึ่ง
คุณทั้งสองนี้ มีน้ําใจงามยิ่ง ขออนุญาตออกนามดวย คงไม
วาอะไร คือ คุณศรีพรรณ และคุณสมคํา นอกจากขมีขมันบริการ
ตางๆ แลว ไดนิมนตและขับรถพาไปเยี่ยมบานของตนในชุมชนชาว
ลาวอพยพ และดูที่โนนที่นี่ และในวันหลังเลิกประชุม ไมมีใครอยู
แลว คุณทั้งสอง และแมบาน ก็นําภัตตาหารมาถวาย ทําใหสะดวก
เรียบรอยครบทุกแหง

คางน้ําใจที่อเมริกา จําจากมาเพราะคางงานที่เมืองไทย
เมื่อไปนิวยอรกในคราวตางๆ นั้น ญาติโยมก็เหมือนกับทวง
อีก คือนิมนตวาเสร็จงานสอนแลว ก็ขอใหมาอยูตอที่วัดวชิรธรรม
ปทีป แมวาคุณหมอนิพนธจะไดยายไปอยู Texas แลว ทานที่อยูก็
สืบเรื่องตอมา คราวนี้ คุณอาทิตยออกหนา และคุณดนัยก็หนุน
แข็งขันเหมือนเดิม แลวโยมสนิทก็สําทับตามมาอีก
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ครั้นออกจาก Harvard แลว ระหวางทางจะไปประชุมที่
Berkeley ไดตกลงแวะเยี่ยมวัดธัมมารามที่ชิคาโก พักอยูถึง ๔ วัน
(๑๓–๑๖ มิ.ย. ๒๕๒๔) พบโยมเกาๆ หลายทาน (คนใหมๆ ก็มี)
ตั้งแตคุณแสวง คุณอุดม คุณจําเนียร คุณอาภรณ คุณตุง คุณ
หนอย คุณกุหลาบ คุณสมคิด คุณชัยวัฒน คุณวุฒชิ ัย เปนตน
และที่นี่ก็เชนกัน คุณสุพจน โยมสําคัญที่เปนกําลังใหญตั้งแตยุค
แรก ก็เอาจริงเอาจังจะใหรับนิมนตมาอยูที่ชิคาโก
แมจะอนุโมทนาศรัทธาของโยมทั้งสองแหง แตเรื่องที่รออยู
เมืองไทยคราวนี้ บีบรัดเรงเวลายิ่งกวาคราวกอนดวยซ้ํา คือหนังสือ
พุทธธรรม ที่กอนออกจากฮารวารด เพิ่งเขียนตนฉบับแทนสวนที่
หายไปเสร็จใหมๆ
เมื่อผานเรื่องแทรกคั่นคือการไปประชุมที่ Berkeley มาขึ้น
เครื่องบิน พอกลับถึงเมืองไทยแลว ก็ถึงตอนสําคัญ
นอกจากสงตนฉบับเสร็จใหมนี้ใหคุณชลธีรชวยพิมพดีดออก
มาแลว ก็มีแตจะตองเรงงานในขั้นของกระบวนการพิมพในโรง
พิมพ ที่จะใหหนังสือ พุทธธรรม เสร็จเปนเลมออกมาใหเร็วที่สุด
ตามที่ไดรับกับทานอาจารยระวีไว
ถึงเมืองไทย เชาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ พี่ชาย คือคุณ
หมอเกษม อารยางกูร ก็เปนผูมารับเชนเดียวกับครั้งกอนเมื่อป
๒๕๒๑ ออกจากดอนเมืองก็พาไปเยี่ยมโยมพอ-โยมแม ที่คลีนิก
กอนอื่น แลวจึงถึงวัด
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ฉากใหญเกาคร่ําครา ถึงเวลาจะปด
วันที่ ๑ ก.ค. ๒๔ ถึงวัดพระพิเรนทรแลว พอจะระดมทุมแรง
ใหแกงานหนังสือพุทธธรรมที่คางอยู คูแขงก็เขามาตัดหนา ราง
กายที่หางจากสภาพอากาศกรุงเทพฯ ไปคอนขางนาน พอกลับมา
ปะทะเขาทันที ปรับตัวไมทัน
อากาศอเมริกาที่เจาของประเทศเขาวามีมลภาวะสูงนั้น ดิน
แดนของเขากวางใหญมาก จุดที่ไปพักไปสอนนั้นมิไดมีอากาศเสีย
มากนัก เทียบไมไดกับยานวรจักร สองวันแรกที่นี่แทบจะทนอยูไม
ไหว หลังจากนั้น จึงคอยๆ ปรับตัวดีขึ้นพออยูกันไปได
พอตัง้ ตัวไดแลว นับแตนนั้ เวลาและเรีย่ วแรงทัง้ หมดพูดไดวา
ตองทุมใหกับงานหนังสือพุทธธรรม ซึ่งทํามาถึงเวลานั้นเปนปที่ ๓
โดยถือวาชวงเวลาทีไ่ ปอเมริกา เปนเพียงเหตุการณทแี่ ทรกคัน่ เขามา
แตตอจากนี้ไป ทั้งงานหนังสือ และปญหาการเจ็บปวย โดย
เฉพาะโรคของระบบทางเดินหายใจ ก็แขงเวลาไปดวยกัน จนตอง
ปดฉากชีวิตกลางเมืองลงในที่สุด
เรี่ยวแรงและเวลาที่ทุมใหกับงานหนังสือชวงตอนี้ไปทั้งหมด
เกือบ ๕ ป พอพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ครั้งที่ ๑
เสร็จในชวงกลางป ๒๕๒๕ ก็ตอดวยงานเพิ่มเติมและจัดพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ขึน้ ใหมในระบบคอมพิวกราฟก (เวลานั้น คอมพิวเตอรยังพัฒนาไมถึงขั้นใชในการพิมพ
หนังสือ) ซึ่งเสร็จในป ๒๕๒๘ (แถมมีงานแทรก โดยเฉพาะหนังสือ
Thai Buddhism in the Buddhist World ซึ่งกินเวลาไมนอย ตอน
กลางป ๒๕๒๗) ตอดวยเพิ่มเติม พุทธธรรมฯ นั้นสําหรับการพิมพ
ครั้งที่ ๓ ซึ่งกวาจะพิมพเสร็จก็ขึ้นสู พ.ศ. ๒๕๒๙
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ระหวางนี้ อ. สแวเรอร ก็มาพบเพื่อนิมนตไปสอนที่อเมริกา
ตออีก ก็ตองบอกทานวา ติดงานทําหนังสือเหลานี้ ยังไมสามารถ
ไปไหนได อีกปหนึ่งทานมาพูดอีก ก็ไดแตผัดเพี้ยนอยางนั้น
จนครั้งสุดทาย รับกับทานวาตกลงจะไปไดในป ๒๕๓๐
(1987) เพราะคาดหมายไดอยางคอนขางมั่นใจวา กวาจะถึงปนั้น
งานหนังสือสําคัญคงเสร็จทันหมด
เวลาชวงแรกของงานหนังสือนี้ ตั้งแตกลับจาก Swarthmore
ในป ๒๕๒๑ จนขึ้นป ๒๕๒๕ (เวนชวง ๔ เดือนครึ่งที่ไป Harvard)
เปนเวลาที่อยูกับงานเขียนหนังสือเรียกไดวาโดยสิ้นเชิง นอกจาก
ฉันอาหาร และนอนพักอยางสั้นๆ ในแตละวันแลว ก็มีแตนั่งเขียน
หนังสืออยางเดียว แทบไมพบกับผูคนใดๆ นอกจากพระครูวินัยธร
ถวัลย สมจิตฺโต ที่มีน้ําใจมาชวยดูแล กับลูกศิษยที่กุฏิ รวมแค ๒-๓
บุคคล นานๆ จะจําเปนตองพบกับแขกที่มาธุระสักครั้งหนึ่ง
หลังขึ้นป ๒๕๒๕ แลว โดยเฉพาะเมื่อพิมพ พุทธธรรมฯ ครั้ง
ที่ ๑ เสร็จออกมาแลว เหมือนเขาสูวิถีชีวิตใหม เริ่มมีโยมญาติมิตร
มาพบปะ มาชวยงานทําหนังสือ ตลอดจนอุปถัมภบํารุง รวมทั้งดู
แลแกปญหาโรคภัยไขเจ็บ และมีการนิมนตออกไปพูดไปบรรยาย
ในที่ตางๆ
แตพรอมกันนั้น โรคาพาธที่แขงคูเคียงขางกับงานตลอดมา
ก็กาวหนาแข็งกลาขึ้นเรื่อยๆ แมวาในชวงหลังนี้ ญาติโยมที่เขามา
ไดเกื้อกูลชวยแกไขโรคหมดไปบาง
ในบรรดาอาการที่บีบคั้นชีวิตตลอดมาสืบแตกอนบวช ๓
อยาง คือ โรคมาสตอยดอักเสบเรื้อรัง (chronic mastoiditis,
กระดูกพรุนดานขางกระโหลกศีรษะอักเสบ) โรคทองเสียแนนอืด
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ตลอดเวลา (ลงทายจับไดวาเปน giardiasis) และโรคระบบหายใจ
สืบเนื่องจากวัณโรครุนแรงไอเปนเลือดมากมายและอยูทามกลาง
สภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษนั้น สองอยางแรกไดบําบัด
สําเร็จจนถือไดวาหมดปญหา
แตโรคที่ ๓ คือ ระบบหายใจ (โยงกับปญหาเสนโลหิตที่สง
เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองเล็กมาแตกําเนิดทั้ง ๔ เสน) แมคุณหมอ
หลายทานจะเอาใจใสชวยดูแลบําบัดรักษาอยางเต็มที่และอาการ
ของโรคบรรเทาลงในบางดานและบางชวงเวลา แตโรคก็กาวหนา
ไปกับสภาพปอดที่ชํารุดและเสื่อมลงตามกาลตามวัย
ตอมา อาการของโรคก็รุนแรงขึ้นถึงขั้นที่นับวาวิกฤต อึดอัด
แนนในอกในคอ พูดแทบไมออก ถามีใครมาพบที่กุฏิ พูดแคอยูใกล
ตัวตอหนา ก็ตองตะเบ็งจนเจ็บระบมหนาอก ญาติโยมผูหวังดี
ตระหนักวาไมอาจอยูในสภาพแวดลอมนั้นตอไปไดแลว และเริ่ม
รับออกไปเขียนหนังสือที่อื่นไกลจากวัดในแตละวันทุกวันตลอด
พรรษาแหง พ.ศ. ๒๕๒๘ และชวยกันหาทีน่ อกเมืองทีจ่ ะยายออกไป
ในทีส่ ดุ ถึงวันเขาพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ แมจะยังไมพบทีอ่ นั พึง
จําพรรษาเปนการถาวร ก็นมิ นตยา ยออกจากกรุงเทพฯ ไปพํานักใน
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ที่สถานพํานักสงฆศาลากลางสระ เพือ่ ฟน
ฟูสขุ ภาพ (ชัว่ คราว) กับพระภิกษุทตี่ ดิ ตามไปดวย ๒ รูป คือ พระมหา
อินศร จินฺตาปฺโ (ปจจุบัน คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ)
และพระฉาย ปฺาปทีโป (พระครูสังฆรักษฉาย ในบัดนี้)
นี้ก็คือฉากใหญฉากหนึ่งของชีวิตที่ไดปดลง แลวก็เปดขึ้นอีก
เปนฉากใหมในตางกาลตางที่ เปนการพลิกผันตัดตอนขาดจากกัน
ซึ่งแทบทุกอยางเปลี่ยนแปลง เรื่องเกาหายไป เรื่องใหมมาแทน
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ขอขอบคุณ ที่หนุนใหฟนความจํา
ฉากใหญฉากใหมของชีวิตมิใชเปนเพียงการยายวัดเปลี่ยน
ถิ่นที่อยูออกไปจากสภาพแวดลอมเดิมเทานั้น แตเปนการเปลี่ยน
สภาพและระบบการดําเนินชีวิตอยางพลิกผัน งานหนังสือหลัก
หนังสือใหญ ทั้ง พุทธธรรมฯ และ พจนานุกรมพุทธศาสตร พอดีวา
เสร็จทันกอนยายออกไป จากนั้นแทบเปนอันปดรายการ เพราะใน
เวลาราว ๒๐ ปตอจากนี้ งานเพิ่มขยายที่ตั้งใจไมมีชองโอกาส
นอกจากแทรกเพิ่มเติมไดเพียงเล็กนอย จนกระทั่งฉากใหมนั้นใกล
จะป ด ในป ๒๕๕๐–๒๕๕๑ จึ ง ได จั ง หวะชําระและเพิ่ ม เติ ม
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท เสร็จไปขั้นหนึ่ง
ทั้งที่ออกไปอยูนอกเมือง แตพบคนมากขึ้น มีรายการออกไป
พูดปาฐกถาบรรยายเพิ่มขึ้นๆ และจากเรื่องที่ไปพูดนั้น บทลอก
เทปก็ตามมาพรอมกับคําขอพิมพ งานหนังสือยอยเรงรัดทยอย
เสร็จเปนเลมเล็กเลมนอยแทนที่งานหลักซึ่งเปนหนังสือใหญ
ไดจังหวะวา พอพิมพ พุทธธรรมฯ และ พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร เสร็จ ก็พอดีหมดยุคงานพิมพจากอารตเวิรคในระบบคอม
พิวกราฟก แลวระบบการพิมพดวยคอมพิวเตอรในระบบ DTP
(desktop publishing) ก็เริ่มขึ้น ทําใหพิมพหนังสือเลมไดเพียง
ดวยการใชฝมือพิมพดีดทํางานเสร็จสิ้นไปแคในกุฏิหรือที่พักอาศัย
แมวาผูเขียนนี้จะพิมพดีดไมเปน ก็ไมเปนไร ตรวจชําระบทลอก
เทปเสร็จแลวก็สงใหพระครูปลัดฯ พิมพใสคอมพิวเตอร ตรวจแก
กันไปจนเสร็จในศาลาที่พัก แลวสงโรงพิมพทีเดียวทยอยเสร็จออก
มาเปนหนังสือเลมใหญนอยของยุคใหมนี้

๖๐

ในความทรงจํา ที่งดงามสดใส

อีกดานหนึ่ง ญาติโยมก็เดินหนากันไมหยุดในการหาสถานที่
สัปปายะแกสุขภาพและงานอันเรียกวาศาสนกิจ เพื่อใหไดพัก
อาศัยเปนการถาวร จนในที่สุดก็เกิดเปนวัดญาณเวศกวัน พรอม
กับสถานพํานักสงฆสายใจธรรมที่ขยับเขยื้อนไปตั้งบนเขาดงยาง
จากความพลิกผันและพัวพันกับสภาพใหมนี้ เรื่องที่นิวยอรก
รวมทัง้ ทีช่ คิ าโก ก็ขาดตอนหายวับไป ผูเ ขียนก็หนั ไปอยูก บั สภาพใหม
ญาติโยมทางนิวยอรกก็ไมรูที่ไป รวมทั้งเรื่องที่รับกับ อ.สแวเรอรวา
จะไปสอนในป ๒๕๓๐ (1987) ก็ลืมสนิท จนเลยเวลาไปเฉยๆ
เหมือนผิดสัญญา โดยไมไดเจตนา
เวลาผานตอมาอีก ๑๐ ป ก็เปลี่ยนฉากอีก คราวนี้เปนฉาก
ยอย คือชีวิตหลังการผาตัดเสนเลือดใหญที่ผานคอขึ้นไปเลี้ยง
สมอง ซึ่งเปนเหตุใหเริศรางจากกิจกรรมและการปรากฏตัวทั้งหมด
ไมไปไหนนอกจากไปหาที่ปลีกตัว ไมไปรวมงานการใดๆ แมแตใน
วัดญาณเวศกวันเอง ก็อาจจะออกมาบางอยางไมแนนักเพียงใน
บางวันสําคัญ เชน วิสาขบูชา มาฆบูชา และอาสาฬหบูชา
จนกระทั่งมาถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในบัดนี้ ที่โรคาพาธและงาน
หนังสือธรรมแขงกาลเวลามาถึงจุดคับขัน ก็เลื่อนตอไปเขาฉาก
ใหมอีก ซึ่งจะเปนฉากสุดทาย ปดรายการ คือจะหายตัวไปหรือไม
ก็แลวแตเหตุปจจัยที่อยูใตพระกาล
ถึงตรงนี้ก็ไดจังหวะพอดี ที่ทางนิวยอรก วัดวชิรธรรมปทีปจะ
มีงานพัทธสีมากรณ เปนเหตุใหทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ สมฺปุณฺโณ) บอกแจงไปวา ในฐานะที่ผูเขียน “ไดมีสวน
เกี่ยวกับวัดวชิรธรรมปทีป ในระยะที่เริ่มตั้งวัดใหม จึง…ขอคํา
สัมโมทนียกถา”
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แมวาทานเจาคุณจะขอกถานั้นใหมีความยาวเพียงประมาณ
๓ หนากระดาษ แตกเ็ ปนขอกําหนดทีบ่ งั คับใหผเู ขียนตองยอนระลึก
แลวก็คน เรือ่ งราวเกาๆ สมัย พ.ศ. ๒๕๑๙–๒๕๒๑ ทีน่ วิ ยอรก จึงขอ
ขอบคุณทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณเปนอยางสูง ทีช่ ว ยสราง
ขอกําหนดนี้ขึ้น (ในอดีต เมื่อครั้งทํางานพระศาสนาที่มหาจุฬาฯ
ทานเจาคุณฯ ก็มักทวงถามเปนแรงเรงเราใหผูเขียนทําหนังสือเลม
สําคัญๆ เสร็จออกมา เชน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม
ที่เคยพูดถึงขางตน แตบางเลมก็ยังคางเติ่งอยูจนบัดนี้)
แมวาความรูสึกที่ดียังคงอยูพรอมดวยความจําพอเลาๆ แต
เรื่องราวความเปนไปและเหตุการณตางๆ หายไปแลวแทบหมดสิ้น
จากความทรงจําในระดับพื้นผิว
แมกระทัง่ ในการไปคราวหลังที่ Harvard เรือ่ งทีไ่ มนา จะลืม
เชน Professor Nagatomi (อาจารยสอนวิชาภาษาบาลีทนี่ นั่ ) ซึง่ รวม
อยูใ นกลุม Buddhist Studies ฝากวา กลับมาเมืองไทยแลว ขอให
พิจารณาจัดสงพระ (พูดกันกระทั่งวาสง ex-monk คือฑิต นาจะ
เหมาะ) ไปเรียนที่ CSWR แตพอกลับมาเจองานหนังสือ ก็ลืมหมด
แมแตวา ที่ Harvard นิมนตไปสอนนั้น เขาใหมีฐานะเปน
อะไร ก็ลืมสนิท จนกระทั่งปลายป ๒๕๔๘ คือเมื่อ ๕ ปมานี่เอง
คณะที่จัดนิทรรศการขอใบปริญญาบัตร เปนตน เพื่อนําไปจัด
แสดง จึงเปดดูในซองที่เก็บรวมเอกสารเกา ก็เลยบังเอิญพบใบ
แตงตั้งวาเขาใหเปน Research Fellow พรอมทั้งสอนไปดวย
อยางไรก็ตาม พอดีอีกวา ในชวงนั้นไดจดบันทึกเหตุการณไว
คอนขางละเอียด พอยกเอาบันทึกนั้นขึ้นมาอานมาคน ก็ดึงเอา
ความทรงจําในระดับที่ลึกลงไปใหเดนขึ้นมา จนมองเห็นความเปน
ไปคอนขางชัดเจน
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จึงถือโอกาสวา นอกจากคนเพื่อเขียนสัมโมทนียกถาแลว ก็
เลาเรื่องราวไวดวย ถึงจะไมพิมพไมเผยแพร ก็ไมเปนไร อยางนอย
เผื่อไววาถาทานเจาคุณสนใจก็จะไดอาน เปนสวนที่อาจจะชวยให
รูจักวัดวชิรธรรมปทีปและชุมชนทั้งพระและญาติโยมที่ผูกพันกัน
มา ไดความรูเขาใจและสื่อถึงใจกันได ชวยเสริมบรรยากาศของวัด
ใหสดชื่นรื่นใจขึ้น

อยูเ มืองไทย ๓ ป มีคนพบนอยกวาอยูท นี่ วิ ยอรก ๑ เดือน
เปนเรือ่ งทีต่ อ งขออภัยญาติโยมนิวยอรก รวมไปถึงทางชิคาโก
เปนตนดวย ที่ผูเขียนลืมเหตุการณอันมีความหมายสําคัญของที่นี่
ในอดีต นอกจากไมไดสนองศรัทธาของญาติโยมแลว พอกลับถึง
เมืองไทยก็เหมือนกับหายตัวไป ไมไดติดตอสงขาวคราว
แตพรอมกับขออภัย ก็ขอความเขาใจดวย ดังที่ไดบอกแลว
วา ตัวผูเขียนนี้มีงานหนังสือที่เรงและรัดตัวอยางเต็มเวลา พูดไดวา
พอมาถึงกุฏิที่เมืองไทย ก็ไมนึกถึงอะไรอื่นแลว ไดแตกมหนากมตา
เขียนหนังสืออยางเดียว หรือพูดอยางชาวบานวา เอาแตเขียน
หนังสือชนิดไมลืมหูลืมตา ทําอยูอยางนี้จนลืมเวลา พอเงยหนา
หรือลืมตาขึ้นมาทีหนึ่ง เวลาผานไปแลวหลายป
ที่จริง ไมเพียงญาติโยมทางนิวยอรกเปนตนเทานั้น ที่จะใหผู
เขียนอยูตอในอเมริกา ทางคณะสงฆก็ชัดเจนวาผูใหญสนับสนุน
และตองการใหเปนอยางนั้น
ยิ่งยอนกลับไปมองเรื่องราวและเหตุการณ ดูบันทึกเกา ก็ยิ่ง
มีขอมูลยอยๆ ที่ยืนยันหนักแนน แมแตจะเปนอุปชฌาย ตัวเองก็ไม
ไดนึกถึง ไมมีใครขอ ทานสงไปตั้งใหที่อเมริกาโดยไมตองรูตัว
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พอมีเรื่องเกี่ยวกับทางการที่จะยืดเวลาอยู หรือจะไปใหม
ทานก็รับรองหรือยืนยันใหทันที แตผูเขียนก็ไมไดสังเกต ใจก็มุง
แตวาจะตองทํางานหนังสือธรรมะที่คางบาง ที่กะไวบาง ใหจบให
เสร็จ จนบางทีผูใหญคงจะเห็นวาพระองคนี้ไมเอาเรื่อง
บางทานก็มองไปวา ที่ผูเขียนไมยอมอยูตอและไมยอมไป
อเมริกาอีกนี้ ไมฉลาด ถาไป ถาออกทํางานขางนอก จะทํา
ประโยชนไดมากมายกวางขวาง จะสรางชื่อเสียงเกียรติคุณใหแก
คณะสงฆไทย แกพระศาสนาและประเทศชาติไดอยางดี นี่กลับมา
เลือกในทางเก็บตัวเงียบเขียนหนังสือ
สําหรับตัวผูเขียนเอง เรื่องนี้ไมใชการเลือก และก็ไมใชการ
ยอมไปหรือไมยอมไป แตเรื่องอยูที่วา ตนเองมองเห็นและมีงาน
หนังสือที่ทําอยูและจะทํา ซึ่งเห็นวาสําคัญ เปนประโยชน และควร
จะทําใหสําเร็จ เปนเรื่องที่รออยู ก็มุงหนาทําไป แตไมอาจคาด
หมายวาจะใชเวลาสักเทาไร แลวเวลาก็ผานไปอยางนี้
ถาเสร็จไวใน ๒-๓ ป เรื่องก็คงเปนไปอีกแบบหนึ่ง แตนี่ ๓๐
ป เหมือนไมกี่เดือนหรือไมกี่วัน แถมอีกวา แมแตถึงขณะนี้ก็ยัง
เสร็จไปเพียงสวนหนึ่ง ยังไมเสร็จจริง ยังคางอยูอีกมาก แตจะมา
ตันตรงที่วาเวลาแหงชีวิตของตนเองนั้นแหละจะหมด
เพราะอยูกับหนังสืออยางเดียวแบบนี้ เมื่ออยูเมืองไทยตอน
นั้น จึงพบผูคนนอยอยางยิ่ง ตางกันไกลกับเมื่อมาพักที่นิวยอรก
พูดไดวา อยูเมืองไทยตลอดชวงเวลานั้นจับมาตอกันรวมเปน ๓ ป
ไดพบปะผูคนนอยกวาอยูที่นิวยอรกเพียง ๑ เดือน
มองในแงหนึ่งก็เหมือนกับวา แทนที่จะพบปะกับคน ก็พบ
กับตัวหนังสือ และเมื่อพบกับตัวหนังสือตลอดเวลาอยางนั้น ผล
ออกมาวา ในเวลา ๓ ป เขียนหนังสือเสร็จไป พันหนาเศษ
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ทั้งนี้ แยกเปนชวงแรกทําสารานุกรม (ที่กลายเปนงานสูญ
เปลา เพราะคางเติ่ง) จบตัว “ก” และคําพิเศษอีกบางคํา รวม
๑๙๐ หนา พจนานุกรมพุทธศาสน ๓๗๓ หนา (นั้นคือฉบับพิมพ
ครั้งแรก, ปจจุบัน ๕๘๐ หนา) กับหนังสือพุทธธรรม เพิ่มจากเดิม
ประมาณ ๙๐๐ หนา
ถาคิดเปนหนังสือขนาด ๑๖ หนายกพิเศษ รวมแลวมากกวา
๓,๐๐๐ หนา คือเขียนปละ ๑ พันหนาเศษ จึงไดบอกวา เขียนทั้ง
คืนทั้งวัน เวนแตฉันอาหารและนอนบางนิดหนอย
สภาพอยางนี้ มีความหมายสืบเนื่องตอไปอีกวา ไมมีเวลาที่
จะนึกถึงและไมมีเวลาเลาเรื่องที่ไดไปนิวยอรกนั้นใหใครฟง แมแต
คนที่ใกลชิดก็ไมไดเอยเรื่องนี้ นอกจากมีใครถามขึ้นมา ก็ตอบไป
บาง แตเมื่อไมคอยไดพบใครอยูแลว โอกาสที่จะเลาจึงนอยนัก
มีสัก ๒ ครั้ง เมื่อกลางป ๒๕๒๕ และตนป ๒๕๒๖ (พนระยะ
๓ ปของการเรงงานเขียนไปแลว) ตอนไปบรรยายหรือพูดขางนอก
ไดพูดถึงอเมริกา ก็ไมไดเลาเรื่องวัดไทยหรือเหตุการณตางๆ ที่
เกี่ยวกับตัวเอง แตเปนการพูดถึงสภาพสังคมของเขาทั้งหมด ดังที่
ไดเกิดเปนหนังสือ มองอเมริกา มาแกปญหาไทย
อยางไรก็ตาม ที่วาลืมนั้น หมายถึงลืมเรื่องราวและเหตุ
การณ โดยเฉพาะที่เปนรายละเอียด แตในแงตัวบุคคลวาใครเปน
ใคร ยังจําไดไมนอย
แมแตเมื่อป ๒๕๒๑ ที่กลับจากนิวยอรกแลว และตอนั้นมา
โยมที่กลับจากอเมริกาแลวบาง ที่มาจากอเมริกาบาง ก็ยังมาเยี่ยม
เยียน มาทําบุญ มานิมนตไปงานบุญบาง โดยเฉพาะคุณชาย
จันทรแรม และโยมโอนออน พบกันหลายครั้ง โยมสนิท โยมอัจฉรา
คุณกิตติ ก็มา จนใกลที่สุดเร็วๆ นี้ ก็คือคุณสุชาติ และคุณศรีประไพ
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ระยะแรกพบกันที่วัดพระพิเรนทร ตอมาจูๆ ผูเขียนก็หายไป
จากกรุงเทพฯ นั่นคือตอนปดฉากเกา ตั้งแตป ๒๕๒๙ แลวเปดเขา
ฉากใหม
จากนั้นอีกนานหลายป ญาติโยมจึงรูที่วาอยู ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม แตพอไปถึงกันพบกันไดไมนาน ก็ปดฉากอีก
เมื่อผูเขียนผาตัดเสนเลือดใหญแลว อยูแตที่กุฏิ ไมออกมาพบใคร
แมแตแคหนาวัด
ญาติโยมมาหา ไมพบ เมื่อสอบถาม ก็คงไดความบาง ไมได
ความบาง ผูตอบก็ไมรูวาผูมาหาเปนใคร และสภาพของผูเขียนวา
อาพาธอยางไรก็รูไมชัดเจนพอที่จะชี้แจงใหจะแจงแกใจ แลวเรื่องก็
ผานไป บางรายผูเขียนก็ไดรูตามหลังวามีใครมา แตที่ไมไดรูคงจะ
เปนธรรมดามากกวา
ครั้นมาปนี้ เปลี่ยนฉากอีกที คราวนี้ สวนมากออกไปพักใน
ชนบท เมื่อหางหายไกลวัดไกลบา น ก็ถึงตอนสงบจบงายทุก
ประการ

ในใจชืน่ ชมปรารถนาดี
ลอมรอบดวยบรรยากาศแหงไมตรีทสี่ ดใส
ดังที่กลาวแลววา ถึงแมในความทรงจําระดับพื้นผิว เรื่องราว
คราวที่จากเมืองไทยไปพักอยูนิวยอรกจะไดเลือนหายไปแทบหมด
สิ้น แตก็ยังเหลือความจําพอเลาๆ พรอมดวยความรูสึกคลุมรวมที่
ดีๆ
ครั้นแลว เมื่อคนและอานบันทึกเหตุการณละเอียดลึกลงไป
ความจําพรอมทั้งความรูสึกดีงามที่พวงอยูดวยนั้น ก็ยิ่งฟนชัดเจน
ขึ้นมา
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ในระยะที่พักอยูนิวยอรก และไปๆ มาๆ กับชิคาโกนั้น แมวา
งานหนังสือจะมิไดใชเวลาทั้งหมดของชีวิตอยางตอนเรงหนังสือ
พุทธธรรมในเมืองไทย แตงานหนังสือนั้นก็ยังกินเวลาสวนใหญของ
แตละวันแตละคืนอยูนั่นเอง
ในดานหนึ่ง งานหนังสือที่นั่น ไมเฉพาะการเขียนหนังสือ แต
มีการสอนหนังสือดวย และทั้งงานเขียนและงานสอนนั้น ก็แทรก
หรือสลับไปกับกิจกรรมการบุญกุศลที่เปนสวนรวมของญาติโยม
ประชาชน
งานหนังสือ นอกจากใชเวลามาก ก็เปนเรื่องที่ยืดเยื้อขามวัน
ขามคืน หรือแมกระทั่งขามเดือนขามป
เมื่อพักอยูที่นิวยอรก และชิคาโกนั้น งานหนังสือก็มากมาย
ชนิดแขงกับเวลา
เมื่อมีพิธีทําบุญ มีงานกุศล หรือมีกิจธุระที่ตองพบปะตอบ
คําถามหรือสนทนากับญาติโยม ก็วางงานหนังสือที่ทําอยู ชะงัก
หยุดไว
พอเสร็จกิจเสร็จพิธี จบการพบปะที่เปนไปดวยไมตรีเบิก
บานชื่นใจแลว พอละผละออกได ก็หันกลับมาเรงทํางานหนังสือ
ตอไป
ใจก็นึกแตวา เรื่องนั้นคางอยู เรื่องนี้รอหนาอยู เรื่องนี้จะตอง
เสร็จเมื่อนั้น แลวตอดวยเรื่องโนน เหมือนกับไมมีชองใหความคิด
คํานึงและความรูสึกดีงามในการปฏิสันถารสัมพันธกับญาติโยม
ประชาชนไดติดยอยอยูในใจ
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เมื่อมองยอนหลังกลับไปดูเหตุการณ กิจกรรม และการพบ
ปะพูดจาเกี่ยวของสัมพันธกับญาติโยมที่วัดเวลานั้น มองโลงๆ โดย
ไมมีงานหนังสือที่เรงรัดมาบีบบัง ก็จะเห็นภาพแหงความงดงาม
สดใส
ลึกลงไปในจิตใจของแตละคน ก็มีความปรารถนาดี ความ
ชื่นชม และไมตรี กวางออกมาขางนอก ก็เปนบรรยากาศแหงความ
ราเริง เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน สุขสันตบันเทิง
ภาพนี้ มีสาระเปนบุญเปนกุศล ทําใหวัดเปนศูนยกลางของ
ชุมชนคนไทยที่มีความหมาย ควรแกการอนุรักษไวใหยั่งยืน

วัดมีพทั ธสีมา
พาพุทธบริษทั ใหสขุ สดใสไมตรีในแดนแหงสามัคคี
ถึงแมชุมชนจะดี มีจิตใจงาม มีความสุขสดใส แตเวลานั้น
สถานที่ตั้งวัดมีขอจํากัดขัดของมาก ทั้งคับแคบ และอยูในถิ่นที่ไม
เหมาะ ไมรื่นรมย ไมปลอดภัย จึงเปนปญหาเรงรัดที่ญาติโยมตอง
คิดขยับขยาย หาที่ใหมเพื่อหาทางยายออกไป
แมวาทุกทานปรารถนาดี ตองการเห็นวัดไดที่ที่ดีที่เหมาะที่
สุด แตความคิดเห็นวาที่ใดดี ที่ไหนเหมาะ ก็ยอมไมตรงไมบรรจบ
กันบางเปนธรรมดา ในที่สุดเรื่องก็ตองยุติลงเปนอยางใดอยางหนึ่ง
แลววันเวลาก็ผานตอไป
เมื่อเหตุการณผานไปแลว วัตถุสถานจะออกรูปลงตัวเปน
อยางไรก็ตาม ก็เปนเรื่องที่ผานไป มีขอดีบาง ขอเสียบาง ที่คงตอง
ยอมรับ จะใหสมบูรณแทยอมไมอาจเปนไปได

๖๘

ในความทรงจํา ที่งดงามสดใส

แตสาระก็คือ การมีชีวิตที่สุขสันตสดใส ในชุมชนที่ราเริงดวย
ไมตรี พรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทางแหงบุญกุศล
โดยเฉพาะในบัดนี้ วัดวชิรธรรมปทีปจะมีพัทธสีมา อันเปน
เครื่องหมายของความเปนวัดที่สมบูรณ
“สีมา” คือแดนแหงความสามัคคี เปนเครื่องหมายแหงความ
สมบูรณของความเปนวัด เพราะพระสงฆอาศัยสีมาเปนที่พรอม
เพรียงกันทําการของวัด ปฏิบัติกิจของพระศาสนาใหสําเร็จ ทําให
วัดและพระศาสนากาวหนาดําเนินไป
ในวาระนี้ เราจะทําสีมาใหปรากฏเปนจริงขึ้นมา ดวยสังฆกรรม คือกิจกรรมของพระสงฆสว นรวมรวมกัน ทีเ่ รียกวาการผูกสีมา
เมื่อทําการผูกสีมาแลว สีมานั้นก็เปนพัทธสีมา ซึ่งแปลไดวา
เปนแดนแหงความสามัคคีที่มีเครื่องหมายแหงไมตรีผูกติดไว
บัดนี้ วัดวชิรธรรมปทีปเปนวัดที่สมบูรณ โดยมีพัทธสีมาเปน
ที่กําหนดหมาย และมีความสามัคคีอันสําเร็จดวยไมตรีเปนเครื่อง
วัด และทําใหความสมบูรณนั้นสําเร็จเปนจริงสมตามความหมาย
และความมุงหมาย
จึงเปนวันเวลาที่หวังวา พุทธบริษัท ทั้งญาติโยมคฤหัสถ
และพระสงฆ ทั้งทานที่เปนผูเการูเหตุการณสืบมายาวนาน และ
ทานผูใหม ทั้งทานที่ใกล ทั้งทานที่ไกล จะมาพรอมใจกัน รวมกัน
ฟนชีวิตชีวาบรรยากาศแหงไมตรี ที่ราเริงสดใส มีความสุขรวมกัน
ใหเรามีวัดที่สมบูรณ มีชุมชนชาวพุทธ และมีชุมชนชาวไทยที่
สมบูรณยั่งยืนสืบไป
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