
เยอืนสยามนิกายในศรีลงักา  

ศ.พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) 

.....ทุกคร้ังท่ีคณะของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัเดินทางไปจาริกแสวงบุญต่างแดน

บา้ง ไปเช่ือมความสัมพนัธ์กบัคณะสงฆต่์างประเทศบา้ง จะมีการน ารายละเอียดการเดินทางนั้นมา
รายงานผา่นส่ือต่างๆของมหาวทิยาลยั คร้ังน้ีกข็อรายงานเช่นกนัวา่ คณะมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยัน าโดยพระธรรมโกศาจารยใ์นฐานะอธิการบดีไดเ้ดินทางไปเยอืนศรีลงักา ระหวา่ง
วนัท่ี ๒๕ สิงหาคม ถึงวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

.....การไปศรีลงักาคร้ังน้ีเป็นการไปเยอืนอยา่งเป็นทางการโดยการเชิญของรัฐบาลศรีลงักา ผูล้งนาม
ในหนงัสือเชิญคือท่านดิเนศ คุณวฒันะ (Dinesh Gunawardane) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาพระ
นครและสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งศรีลงักาท่ีประสงคจ์ะร่วมฉลองเน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัของไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

 ลงักาวงศใ์นประเทศไทย 

.....ส าหรับการไปเยอืนคร้ังน้ีทางรัฐบาลศรีลงักาตอ้งการใหค้ณะของเราไปกนั ๘๐ ชีวติเท่ากบัพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ของไทย แต่เม่ือเตรียมการเดินทางแลว้ ปรากฏวา่มี
เหตุขดัขอ้งเร่ืองท าพาสปอร์ตไม่ทนับา้งและเหตุขดัขอ้ง
อ่ืนๆบา้ง จึงไดผู้ร่้วมเดินทางท่ีไปกบัคณะของเราจ านวน 
๗๓ รูป/คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ีของ
มหาวทิยาลยัและคณะสงฆร์วมทั้งอุบาสกอุบาสิกาจากวดัประยรุวงศาวาสซ่ึงมีอาตมาเป็นเจา้อาวาส 
ช่วงเชา้ของวนัเดินทางคือ ๒๕ สิงหาคม มหาวทิยาลยัไดจ้ดัปฐมนิเทศเป็นการซกัซอ้มท าความเขา้ใจ
ใหก้บัคณะผูร่้วมเดินทางวา่จะตอ้งไปดูอะไรและควรใส่ใจเร่ืองอะไรเป็นพิเศษ 

.....พระธรรมโกศาจารยไ์ดท้  าหนา้ท่ีบรรยายในการปฐมนิเทศวา่ ศรีลงักาเป็นประเทศท่ีจ๋ิวแต่แจ๋ว 
โดยท่ีมีประวติัความเป็นมากวา่สองพนัปี ศรีลงักาเป็นเมืองพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เพราะเม่ือสอง
พนัปีท่ีแลว้เคยเป็นเมืองพุทธอยา่งไร สมยัน้ีกย็งัเป็นเมืองพุทธอยูอ่ยา่งนั้น ศรีลงักาในปัจจุบนัมี
ประชากรราว ๒๐ ลา้นคน ในจ านวนน้ีเป็นพุทธร้อยละ ๗๐ เป็นฮินดูร้อยละ ๗ เป็นมุสลิมร้อยละ ๗ 
และเป็นคริสตร้์อยละ ๖  
ลองคิดดูวา่ อินเดียเม่ือสองพนัปีมาแลว้เคยเป็นเมืองพุทธ แต่ปัจจุบนัเป็นเมืองพรามณ์หรือฮินดู 
อินเดียทุกวนัน้ีมีประชากรหน่ึงพนัลา้นคน มีชาวพทุธไม่ถึงร้อยละ ๑ ดงันั้น การไปเยอืนอินเดียเป็น



การไปเยีย่มชมศาสนวตัถุศาสนสถาน แต่ขาดศาสนบุคคลท่ีเป็นหลกั นัน่คือ อินเดียไม่มีวถีิชีวติแบบ
ชาวพุทธใหช้าวโลกไดถื้อเป็นบบอยา่งเหมือนท่ีศรีลงักา  
.....ศรีลงักามีทั้งศาสนวตัถุและศาสนสถานดา้นพระพุทธศาสนาท่ีเก่าแก่ไม่แพอิ้นเดีย ทั้งยงัมีพุทธ
ศาสนบุคคลท่ียดึมัน่และสืบทอดวถีิชีวติแบบชาวพุทธมากวา่สองพนัปี 

.....การท่ีพวกเราไปเยอืนศรีลงักากคื็อการกลบัไปดูรากเหงา้ทางพระพุทธศาสนาของไทยเพราะเหตุ
ท่ีวา่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นไดรั้บสืบทอดมาจากศรีลงักาเม่ือคร้ังกรุงสุโขทยัเป็นราช
ธานีซ่ึงเป็นเหตุใหพ้ระพุทธศาสนาในประเทศไทยทุกวนัน้ีไดช่ื้อวา่ลงักาวงศ ์ดงัท่ีศิลาจารึกวดัป่า
มะม่วง จงัหวดัสุโขทยั บนัทึกไวว้า่เม่ือ พ.ศ. ๑๙๐๔ พญาลิไท ไดอ้าราธนาพระมหาสามีสังฆราช
ผูเ้รียนจบพระไตรปิฎกในลงักาทวีปจากนครพนัใหม้าจ าพรรษาท่ีกรุงสุโขทยั  
.....แบบแผนท่ีชาวพุทธไทยถือปฏิบติัทุกวนัน้ี บางเร่ืองเราท าตามกนัมาโดยไม่เขา้ใจความหมายท่ี
ลึกซ้ึง เช่นคนไทยนอ้ยคนท่ีจะเขา้ใจนยัหรือความหมายท่ีแฝงไวใ้นเจดียท์รงลงักาท่ีเมืองไทย ต่อเม่ือ
เรายอ้นรอยกลบัไปดูสถูปท่ีศรีลงักา เราจะเขา้ใจความหมายมากข้ึน เพราะหลายส่ิงหลายอยา่งเรา
ไดรั้บรูปแบบมาจากศรีลงักานัน่เอง  
.....พระธรรมโกศาจารยจึ์งแนะน าวา่ ส่ิงใดท่ีเราก าลงัถือปฏิบติัอยูน่ั้นอาจเป็นเร่ืองท่ีเรารับจากเขา
นานมาแลว้ เม่ือเรากลบัไปดูเขากเ็ท่ากบัทบทวนความทรงจ าถึงท่ีมาหรือรากเหงา้ของเรา ถา้เขายงั
รักษาแบแผนเดิมไวไ้ดดี้กวา่เรา เรากเ็รียนรู้เขาเพื่อน ามาพฒันาในส่วนของเราต่อไป เพราะฉะนั้น
การไปเยอืนศรีลงักาคร้ังน้ีจึงไม่ใช่เพียงแต่ไปดูศาสนสถานท่ีส าคญัเท่านั้น แต่เราตอ้งไปดูศาสนพิธี
วถีิชีวติชาวพุทธศรีลงักา รวมทั้งวธีิปฏิบติัศาสนกิจของพระสงฆศ์รีลงักา 

 สยามนิกายในศรีลงักา 

.....ประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นหน้ีบุญคุณศรีลงักาเพียงฝ่ายเดียว ไทยเรายงัไดมี้โอกาสตอบแทนคุณศรี
ลงักาเม่ือ ๒๕๓ ปีท่ีผา่นมาสมยัปลายกรุงศรีอยธุยา ยคุนั้นคณะสงฆใ์นศรีลงักาไดสู้ญสลายไป
เน่ืองจากประเทศถูกภยัคุกคามจากโปรตุเกสเป็นเวลานาน ทั้งเกาะศรีลงักาคร้ังนั้นมีแต่คณะสามเณร
ซ่ึงมีสามเณรสรณงักรเป็นหวัหนา้ สามเณรเหล่านั้นบวชเป็นพระภิกษุไม่ไดเ้พราะไม่มีพระอุปัชฌาย์
และพระอนัดบั กษตัริยศ์รีลงักาจึงส่งราชทูตมายงักรุงศรีอยธุยาเพื่อขอสมณทูตจากสยามไปฟ้ืนฟู
สมณวงศใ์นศรีลงักา  
.....คณะพระธรรมทูตจากสยามในยคุนั้นน าโดยพระอุบาลีไดเ้ดินทางไปศรีลงักาแลว้ท าพิธีใหก้าร
อุปสมบทสามเณรสรณังกรและคณะเป็นพระภิกษุ พระอุบาลีฟ้ืนฟูสมณวงศใ์นศรีลงักาเป็น
ผลส าเร็จจนสามารถก่อตั้งคณะสงฆท่ี์เป็นนิกายใหญ่ท่ีสุดและทรงอิทธิพลท่ีสุดในศรีลงักาปัจจุบนัมี
ช่ือวา่สยามนิกาย เพราะสืบเช้ือสายสมณวงศม์าจากสยามหรือประเทศไทย  



.....หลงัจากเกิดสยามนิกายข้ึนในศรีลงักาไดป้ระมาณ ๕๐ ปี กเ็กิดนิกายท่ี ๒ ตามมาเรียกวา่อมรปุร
นิกาย ซ่ึงสืบเช้ือสายสมณวงศม์าจากพม่า และมีนิกายท่ี ๓ เกิดตามมาเป็นนอ้งสุดทอ้งเรียกวา่
รามญัญนิกาย นิกายน้ีสืบเช้ือสายสมณวงศม์าจากมอญ 
 
.....คณะสงฆศ์รีลงักาในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น ๓ นิกายหลกัคือ สยามนิกาย อมรปุรนิกายและรามญัญ
นิกาย แต่ละนิกายต่างมีประมุขสงฆสู์งสุดเรียกวา่พระมหานายกปกครองตนเองนิกายใครนิกายมนั  
ต าแหน่งพระมหานายกของศรีลงักาน้ีเทียบไดก้บัต าแหน่งสังฆนายกของไทยในสมยัท่ียงัใช ้พ.ร.บ. 
คณะสงฆ ์๒๔๘๔ ศรีลงักาเคยมีพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเพียงรูปเดียวคือพระสรณงักร
แห่งสยามนิกายผูเ้ป็นศิษยรู์ปแรกของพระอุบาลี ภายหลงัท่ีเกิดอมรปุรนิกายข้ึนมา ต าแหน่ง
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกกถู็กยกเลิกไป คงเหลือแต่ต าแหน่งพระมหานายกมาจนถึง
ปัจจุบนั  
.....ทุกวนัน้ี สยามนิกายไดแ้บ่งออกเป็น ๒ นิกายยอ่ย ไดแ้ก่ มลัวตัตะ (Malwatta) และ อสัคิริยะ 
(Asgiriya) และมีพระมหานายก ๒ รูป คือ พระมหานายกฝ่ายมลัวตัตะ และพระมหานายกฝ่ายอสัคิริ
ยะ  
เน่ืองจากคณะของเรามีก าหนดเขา้กราบคารวะพระมหานายกแห่งสยามนิกายทั้งสองรูป เราจึงถือวา่
การเดินทางคร้ังน้ีเป็นโอกาสดีท่ีคณะสงฆล์งักาวงศจ์ากประเทศไทยไปเยอืนคณะสงฆส์ยามนิกาย
ในประเทศศรีลงักา 

 การตอ้นรับแบบศรีลงักา  

.....คณะของเราไดเ้ดินทางไปศรีลงักาโดยสายการบินมิหินแอร์ ซ่ึงเป็นสายการบินเอกชนของศรี
ลงักา ใชเ้วลาบินประมาณ ๓ ชัว่โมง เม่ือไปถึงสนามบินท่ี
กรุงโคลมัโบแลว้ คณะของเราไดรั้บการตอ้นรับจากทาง
คณะเจา้ภาพ คือ ท่านรัฐมนตรีดิเนศ คุณวฒันะ พร้อม
รัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ มีพระเถระท่ีส าคญัมาตอ้นรับดว้ย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่านผูป้ระสานงานฝ่ายสงฆ ์คือท่านนนั
ทะ (Akuratiye Nanda) แห่งสยามนิกาย ซ่ึงมาคอยอ านวย
ความสะดวกตลอดการเดินทางคร้ังน้ี เราไดถ่้ายภาพการ
ตอ้นรับท่ีสนามบินไวเ้ป็นท่ีระลึก ปรากฏวา่ภาพการ
ตอ้นรับคณะของเราไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นข่าวหนา้หน่ึงของ
หนงัสือพิมพศ์รีลงักาหลายฉบบั  



.....คณะเจา้ภาพไดพ้าคณะของเราเดินทางเขา้กรุงโคลมัโบเพื่อไปยงัสถานทีเล้ียงตอ้นรับ คือ
ร้านอาหารไทยช่ือสยามเฮาส์ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีฝ่ายคฤหสัถรั์บประทานอาหารค ่าและฝ่ายพระสงฆฉ์นัน ้า
ปานะ คุณสัจจพนัธุ์ อตัถากร เอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศศรีลงักาสั่งตอ้นรับพวกเราดว้ย
ขบวนแห่กลองยาวแบบศรีลงักาซ่ึงประโคมกนัอึกทึกครึกโครมตั้งแต่ประตูทางเขา้ปากซอยเพื่อ
ประกาศวา่บุคคลส าคญัมาถึงแลว้ เม่ือคณะเขา้ไปภายในอาคารแลว้ แขกผูมี้เกียรติส่วนใหญ่ช่วยกนั
จุดไส้เทียนซ่ึงหอ้ยอยูท่ี่เสาโลหะรูปหวัไก่ แขกส าคญัท่ีสุดในงานน้ีคือประธานสภาผูแ้ทนราษฏร 
ช่ือวา่โลกพุนัดร (W. J. M. Lokubandara) ท่านผูน้ี้เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พระพุทธศาสนาของศรีลงักา  
.....ศรีลงักาเป็นประเทศแรกในโลกท่ีกลา้ประกาศตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา (Ministry of 
Buddha Sasana) แต่ศรีลงักากรั็กษากระทรวงน้ีไดไ้ม่นานเพราะหลงัจากมีกระทรวงพระพุทธศาสนา
เกิดข้ึนแลว้ กระทรวงศาสนาฮินดู กระทรวงศาสนาอิสลาม และกระทรวงศาสนาคริสตก์เ็กิดตามมา
ในศรีลงักาตามค าเรียกร้องของศาสนาอ่ืน ชาวพุทธศรีลงักาไม่ตอ้งการใหศ้าสนาอ่ืนมีกระทรวงดว้ย
จึงจ ายอมใหย้บุรวมกระทรวงพระพุทธศาสนาเขา้กบักระทรวงของศาสนาอ่ืนๆจนเหลือกระทรวง
เดียวในปัจจุบนัเรียกวา่ กระทรวงการศาสนา (Ministry for Religious Affairs)  
.....ท่านประธานสภาผูแ้ทนราษฏรผูน้ี้เคยมาประชุมวสิาขบูชาโลกท่ีประเทศไทยในสมยัท่ีเป็น
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพระพุทธศาสนาจึงคุน้เคยกบัอาตมาเป็นอยา่งดี หลงัจากทกัทายสนทนา
ปราศยักนัแลว้ ท่านเอกอคัรราชทูตไทยไดก้ล่าวตอ้นรับคณะจากประเทศไทย ความตอนหน่ึงวา่
คณะของเราเป็นสมณทูตและยวุทูตท่ีเดินตามรอยของพระอุบาลีเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ไทยกบัศรีลงักา ท่านประธานสภาผูแ้ทนราษฎรของศรีลงักากก็ล่าวตอ้นรับดว้ย จากนั้นอาตมาได้
กล่าวอนุโมทนาขอบคุณและมอบของท่ีระลึกใหแ้ก่ท่านเอกอคัรราชทูตไทยและแขกผูมี้เกียรติ 

 

 โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตยศ์รีลงักา  



......ในเชา้วนัท่ีสองของการเดินทางซ่ึงตรงกบัวนัท่ี ๒๖ สิงหาคม คณะของเราไดร้วมกบัคนไทยอีก
กลุ่มหน่ึงท่ีเดินทางล่วงหนา้ไปก่อนแลว้ท าใหจ้  านวนของสมาชิกคณะเราเพิ่มเป็น ๘๐ ท่านเตม็ตาม
จ านวนพรรษาของ พวกเราทั้ง ๘๐ ชีวติไดเ้ดินทางร่วมกนัไปตลอดเวลาท่ีอยูใ่นศรีลงักา เน่ืองจาก
วนัน้ีเป็นเชา้วนัอาทิตย ์พวกเราจึงไปเยีย่มชมโรงเรียน
พุทธศาสนาวนัอาทิตยศ์รีวชิรญาณ ท่ีด าเนินการโดย
คณะสงฆอ์มรปุรนิกาย  
การไปเยีย่มชมกิจการโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์น
ศรีลงักาคร้ังน้ีนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับชาว
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัท่ีจะมีโอกาส
เทียบเคียงดูวา่โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยท่ี์มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัไดเ้ปิด
สอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยไดแ้บบอยา่งไปจากศรี
ลงักานั้นยงัจะมีอะไรท่ีเหมือนหรือต่างจากโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นศรีลงักา  
.....โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์(Buddhist Sunday school) เปิดสอนเป็นคร้ังแรกในศรีลงักาเม่ือ
วนัท่ี ๑๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยการแนะน าของพนัเอก เฮนรี ออลคอต (Henry S. Olcott) ซ่ึง
เป็นคนอเมริกนัท่ีหนัมานบัถือพระพุทธศาสนาและมีบทบาทส าคญัยิง่ในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา
ในศรีลงักาในยคุท่ีตกเป็นอาณานิคมขององักฤษปัจจุบนัชาวศรีลงักาเรียกโรงเรียนพุทธศาสนาวนั
อาทิตย ์วา่ Dhamma School หรือโรงเรียนธรรมะ  
.....เม่ือคณะของเราเดินทางถึงโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยศ์รีวชิรญาณกพ็บวา่โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งน้ีเป็นโรงเรียนใหญ่ท่ีสุดเพราะมีนกัเรียนจ านวน ๖,๐๐๐ คน ตั้งแต่ชั้นประถม
จนถึงชั้นมธัยมปลาย ทั้งครูและนกัเรียนแต่งชุดขาวเหมือนกนัทั้งโรงเรียน พวกเขาตอ้นรับคณะของ
เราในหอ้งประชุมซ่ึงจุนกัเรียนไดไ้ม่หมด เพราะฉะนั้นคณะของเราจึงไดเ้ห็นนกัเรียนชั้นประถมเป็น
ส่วนใหญ่ท่ีก าลงัสมาทานศีล สวดมนตแ์ละเจริญจิตตภาวนาน าโดยพระอาจารยรู์ปหน่ึง 

.....พระธรรมโกศาจารยก์ล่าวธรรมกถาสั้น ๆ เป็นภาษองักฤษแก่ท่ีประชุม โดยตั้งขอ้สังเกตวา่ คณะ
ของเราเดินทางตามรอยพระอุบาลีมากระชบัสัมพนัธไมตรีดา้นพระศาสนากบัชาวศรีลงักา ในสมยั
พระอุบาลี ชาวไทยสนทนากบัชาวศรีลงักาดว้ยภาษาบาลี แต่ในสมยัน้ี พวกเราใชภ้าษาองักฤษ
ติดต่อกนั  
โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ห่งน้ีตั้งมา ๓๖ ปีแลว้ มีครูประจ า ๒๕๐ รูป/คน มีเจา้หนา้ท่ี ๑๕๐ 
คน มีพระสงฆเ์พียง ๑๒ รูปเป็นครูประจ าเพราะโรงเรียนก าหนดคุณวฒิุพระสงฆท่ี์จะเป็นครูสอนวา่
ตอ้งจบปริญญาโทข้ึนไป  



.....ครูแบ่งเป็นสามประเภทคือ ครูกิตติมศกัด์ิ ครูประจ าและครูช่วยสอน คณะครูส่วนใหญ่เป็น
คฤหสัถท่ี์อาสาสมคัรมาท าหนา้ท่ี มีทั้งขา้ราชการครูบ านาญ อาจารยม์หาวทิยาลยั ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ต่างคนต่างมีศรัทธามาร่วมกนัสอน ครูท่ีอาสาเขา้มาสอนตอ้งผา่นการคดัเลือกอยา่ง
พิถีพิถนั คุณสมบติัท่ีส าคญัคือตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งดี  
.....ในศรีลงักา ครูประจ าการท่ีจะสอนวชิาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนทัว่ไปไดน้ั้นตอ้งจบปริญญา
สาขาพระพุทธศาสนาหรือไม่กต็อ้งสอบไดป้ระกาศนียบตัรชั้นธรรมาจริยะ  
.....ทุกปี ศรีลงักาจะจดัใหมี้การสอบเทียบความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาในระดบัชาติเรียกวา่ Dhamma 
Exam ซ่ึงพอเทียบไดก้บัการสอบธรรมศึกษาบา้นเรา เยาวชนศรีลงักาจะพยายามสอบผา่นธรรม
ศึกษาน้ีก่อนจบชั้นมธัยมปลาย แต่ละปีมีเยาวชนศรีลงักาเขา้สอบธรรมศึกษาน้ีประมาณ ๓ ลา้นคน  
เม่ือสอบไดธ้รรมศึกษาแลว้ เยาวชนศรีลงักาสามารถเรียนเร่ืองการสอนพระพุทธศาสนาเพื่อสมคัร
สอบในระดบัชาติในชั้นท่ีสูงข้ึนไป ใครท่ีสอบผา่นระดบัน้ีจะไดป้ระกาศนียบตัรธรรมาจริยะ ซ่ึง
เป็นใบรับรองวา่เขาสามารถเป็นครูสอนวชิาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนใดกไ็ด ้ประกาศนียบตัร
ธรรมาจริยะเป็นเหมือนใบอนุญาต (Licence)ส าหรับครูผูต้อ้งการสอนวชิาพระพุทธศาสนา  
.....ถา้โรงเรียนในประเทศไทยก าหนดมาตรฐานใหค้รูสอนวชิาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตอ้งจบ
ปริญญาสาขาพระพุทธศาสนาหรือสอบไดธ้รรมศึกษาชั้นเอกเป็นอยา่งนอ้ย การเรียนวชิา
พระพุทธศาสนากจ็ะไม่เป็นยาขมหมอ้ใหญ่ของเดก็ไทยอีกต่อไป 

.....โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยศ์รีวชิรญาณประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดีเพราะพิถีพิถนัในการ
เลือกครูประจ าท่ีตอ้งจบปริญญาสาขาพระพุทธศาสนาหรือสอบไดป้ระกาศนียบตัรชั้นธรรมาจริยะ  
นอกจากน้ี โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยศ์รีวชิรญาณยงัไดก้  าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษาไว ้๕ ขอ้ซ่ึงง่ายต่อการประเมินผล ดงัน้ี 

 ๑ ส่งเสริมใหเ้ดก็ทุกคนรักษาเบญจศีลหรือศีล ๕ ในชีวติประจ าวนั และรักษาศีล ๘ 
ในวนัอุโบสถ 

 ๒ อบรมเดก็ใหเ้คารพพระสงฆ ์และกตญัญูต่อบิดามารดา 

 ๓ ฝึกหดัเดก็ใหกิ้นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายแบบวถีิพุทธ 

 ๔ สอนใหเ้ดก็มีระเบียบวินยัและใฝ่เรียนธรรมะ 

 ๕ สอนใหเ้ดก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักชาติและภาษาของตน 



 
.....โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ละโรงเรียนวิถีพุทธในประเทศไทยน่าจะทดลองน า
วตัถุประสงคท์ั้ง ๕ ขอ้น้ีไปปรับใชดู้บา้ง  
......เม่ือคณะของเราไดร่้วมพิธีไหวพ้ระสวดมนตข์องเดก็จบ
ลงแลว้ ทางโรงเรียนแบ่งพวกเราออกเป็น ๓ กลุ่มเพื่อ
แยกกนัดูงานกนัคนละจุด คือกลุ่มท่ี ๑ ดูเร่ืองการบริหาร
จดัการ กลุ่มท่ี ๒ ดูเร่ืองการจดัการเรียนการสอน กลุ่มท่ี ๓ 
ดูเร่ืองการบริการสังคมของโรงเรียน เม่ือแยกยา้ยกนัดูงานเสร็จแลว้ใหทุ้กกลุ่มกลบัไปประชุม
ร่วมกนัเพื่อฟังการสรุปผลของแต่ละกลุ่ม  
.....เม่ือแต่ละกลุ่มไปดูการเรียนการสอนในหอ้งเรียนกไ็ดเ้ห็นวา่ หอ้งเรียนไม่ไดแ้บ่งเป็นหอ้งแบบมี
ผนงักั้น เดก็อยูร่วมกนัในหอ้งโถงใหญ่ มีครูรับผดิชอบแบ่งกลุ่มกนัสอนในชั้นตน้ ชั้นกลาง ชั้น
ปลาย และชั้นสูง มีการแบ่งเดก็เป็นกลุ่มยอ่ย ๆ ครูแต่ละคนกรั็บผดิชอบสอนเดก็ประมาณ ๑๐-๑๕ 
คน แต่ละกลุ่มเรียนอยูใ่กลก้นั เดก็สนใจเรียนโดยไม่รบกวนกนัและมีสมาธิในการเรียนอยา่งน่า
ศรัทธา แสดงวา่เขาฝึกเดก็ใหมี้ระเบียบวนิยัเป็น อยา่งดี  
.....นอกจากน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียนบอกวา่ มีการประเมินพฤติกรรมการเรียนของเดก็แต่ละคนทุกภาค
การศึกษา โดยครูจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัเรียนทุกคน ตั้งแต่เร่ิมเขา้
โรงเรียนวา่เดก็มีเจตคติอยา่งไร มีศรัทธาในพระศาสนามากแค่ไหน และมีพฤติกรรมเป็นอยา่งไร ครู
ตอ้งบนัทึกโดยละเอียด จากนั้นฝ่ายวจิยักจ็ะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป บนัทึกเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนสามารถตรวจสอบยอ้นหลงัไปวา่ตลอดเวลา ๕ ปีท่ีผา่นมา เดก็แต่ละคนมีพฤติกรรม
เปล่ียนไปอยา่งไรบา้ง จากนั้นจะไดน้ าผลการวจิยัไปปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
.....โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยศ์รีวชิรญาณประสบความส าเร็จเพราะไม่ไดส้ักแต่วา่สอนเพียง
อยา่งเดียว โรงเรียนยงัมีงานวจิยัเพื่อการพฒันาท่ีเรียกวา่ Research and Development คือท าวจิยัเพื่อ
พฒันาหลกัสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ตรงน้ีท าใหนึ้กถึงว่าถา้หาก พระสงฆไ์ทย
ท าการวจิยัผูฟั้งเทศน ์วา่ฟังแลว้ไดผ้ลเป็นอยา่งไรแลว้น าผลการวจิยัปรับปรุงการเทศน ์การเทศน์
น่าจะดีข้ึนมาก  
นอกจากน้ีส่ิงท่ีน่าสนใจกคื็อ คณะครูโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยศ์รีวชิรญาณแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 
แต่ละกลุ่มมีการประชุมประจ าเดือน ใครเกิดวนัไหนกเ็ชิญเพื่อนครูไปเล้ียงวนันั้นแลว้จดัประชุม
ประจ าเดือนไปในตวั มีการนิมนตพ์ระสงฆม์าเทศน์สอนธรรมะ ครูทุกคนตอ้งท่องบทสวดมนตไ์ด ้ 
.....เม่ือถามวา่ ท าไมโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยศ์รีวชิรญาณจึงเป็นท่ีนิยมของเดก็จ านวนมากก็



ไดรั้บค าตอบวา่ ประการแรกเพราะโรงเรียนจดัการเรียนการสอนดีมีคุณภาพ ประการท่ีสองเพราะ
ผูป้กครองมีศรัทธาต่อพระสงฆว์ดัน้ีจึงพาลูกหลานมาเขา้เรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ 
.....เม่ือถึงวนัพระ ๑๕ ค ่า ซ่ึงเป็นวนัหยดุราชการของศรีลงักา คนศรีลงักาจะไปถือศีลอุโบสถท่ีวดั 
เฉพาะท่ีวดัศรีวชิรญาณน้ีมีคนมาถือศีลอุโบสถประจ าทุกวนัพระ ๑๕ ค ่าประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน คน
เหล่าน้ีมีศรัทธาในเจา้อาวาสและคณะสงฆจึ์งส่งลูกหลานมาเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์
ศรีวชิรญาณ  
คณะสงฆศ์รีลงักาถือเป็นภาระส าคญัร่วมกนัท่ีจะตอ้งน าเยาวชนเขา้มาศึกษาพุทธธรรมดว้ยวธีิการ
หลากหลาย เช่น โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์การจดัสอบธรรมศึกษาระดบัชาติ วธีิการเหล่าน้ี
ช่วยปลูกฝังความศรัทธาท่ีมัน่คงในพระพุทธศาสนาแต่เยาวว์ยัใหก้บัชาวศรีลงักา จึงไม่แปลกท่ีชาว
ศรีลงักาทุกวนัน้ีรักและหวงแหนพระพุทธศาสนายิง่ชีวติ ศรีลงักาสามารถรักษาสืบทอด
พระพุทธศาสนามาไดจ้นบดัน้ีแมป้ระเทศน้ีจะเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวต่างชาติต่างศาสนา
มานานหลายร้อยปีกต็าม  
.....คณะสงฆไ์ทยควรจะศึกษาบทเรียนจากศรีลงักาและหนัมาเร่งรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาดว้ย
การปลูกฝังศรัทธาใหก้บัเยาวชนผา่นโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์การสอนพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนและการจดักิจกรรมอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะสายเกินไป 

 สรรโวทยัใชพ้ทุธธรรมน าการพฒันา  

.....หลงัจากจบการเยีย่มชมโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย์
ศรีวชิรญาณแลว้ คณะของเราไดไ้ปเยีย่มชมกิจการของสรร
โวทยั ส านกัสรรโวทยัน้ีเป็นขบวนการพฒันาหมู่บา้นแบบ
ครบวงจรซ่ึงมีเครือข่ายโยงใยทุกหมู่บา้นจ านวน ๑๖,๐๐๐ 
แห่งทัว่ศรีลงักา นบัเป็นองคก์รเอกชนดา้นการพฒันาท่ีใหญ่
ท่ีสุดในศรีลงักา สรรโวทยัน้ีตั้งมาได ้๔๙ ปีแลว้  
.....ประธานใหญ่ของสรรโวทยัช่ือวา่อริยรัตนะ( A.T.Ariyaratne) คอยตอ้นรับและบรรยายสรุปให้
พวกเราฟัง ท่านอริยรัตนะน้ีไดร้างวลัแมกไซไซ ดา้นการพฒันาชุมชนเน่ืองจากผลงานท่ีสรรโวทยั 
จึงเป็นบุคคลท่ีมีค่ายิง่ของศรีลงักา เพราะเขาพาคนทัว่ประเทศพฒันาหมู่บา้น สรรโวทยัมีสมาชิกท่ี
เป็นอาสาสมคัรกวา่ ๑๐๐,๐๐๐ คนกระจายอยูท่ัว่ประเทศ แมก้ระทัง่ในภาคเหนือสุดของศรีลงักาท่ี
รัฐบาลก าลงัรบกบัทมิฬ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรัฐบาลเขา้ไปไม่ได ้แต่อาสาสมคัรของสรรโวทยัเขา้ไปได ้ 
......นายอริยรัตนะบรรยายสรุปวา่เขาไดแ้นวคิดเร่ืองสรรโวทยัมาจากมหาตมะคานธี ค  าวา่ สรรโวทยั 
มาจากค าวา่ “สรรพ” ท่ีแปลวา่ทั้งปวง กบัค าวา่ “อุทยั” ท่ีแปลวา่ การต่ืนข้ึน ดงันั้นค าวา่สรรโวทยัจึง



หมายถึงการต่ืนข้ึนจากอวิชชาและความหลุดพน้จากความทุกขค์วามยากจนของคนศรีลงักาทั้งหมด 
ถา้เทียบกบัแนวคิดการพฒันาชนบทไทยน่าจะหมายถึงการท่ีหมู่บา้นไทยหลุดพน้จากความโง่ ความ
จน และความเจบ็  
เป้าหมายของสรรโวทยัมี ๓ ประการคือ 

 
(๑) ปลุกจิตส านึกของประชาชนดว้ยการใชธ้รรมะในพระพุทธศาสนา  
(๒) แนะน าใหป้ระชาชนใชร้ะบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งตนเอง  
(๓) ส่งเสริมใหห้มู่บา้นด าเนินการปกครองตนเอง(Gram Swaraj) ดว้ยระบอบธรรมาภิบาล  
.....ในการด าเนินการตามเป้าหมายขอ้ท่ี ๑ สรรโวทยัเนน้หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา ๒ หวัขอ้ คือ
พรหมวหิาร ๔ และ สังคหวตัถุ ๔  
.....ตามหลกัพรหมวหิาร ๔ นั้น ประชาชนตอ้งยดึหลกัเมตตาคือมีความรักความปรารถนาดีต่อทุกคน 
มีกรุณาคือความสงสารคิดช่วยเหลือชาวบา้นดว้ยกนัใหพ้น้ทุกข ์มีมุทิตาคือพลอยยนิดีเม่ือพฒันา
หมู่บา้นใหเ้จริญกา้วหนา้ และมีอุเบกขาคือมีใจเป็นกลาง ไม่ทะเลาะกนัเพราะความแตกต่างทางเช้ือ
ชาติศาสนา ไม่ถือเขาถือเรา แมแ้ต่คนในศาสนาอ่ืนสรรโวทยักใ็หเ้ขา้มาร่วมงานได ้ 
ชาวบา้นของสรรโวทยัตอ้งมีสังคหวตัถุ ๔ คือ 

 (๑) ทาน คือการให ้ตอ้งเป็นผูท่ี้ใหด้ว้ยความรู้สึกเป็นสุข คนมีตอ้งช่วยเหลือคนจน  
 (๒) ปิยวาจา คือพดูจากนัไพเราะอ่อนหวาน ประสานสามคัคี  
 (๓) อตัถจริยา คือบ าเพญ็ประโยชนต่์อชุมชน อาสาสมคัรสรรโวทยัท่ีไม่มีเงินก็

สามารถใชก้  าลงักายและก าลงัปัญญาใหบ้ริการแก่ชุมชนได ้ 
 (๔) สมานตัตตา คือวางตนพอดีใชชี้วติอยา่งเรียบง่าย มุ่งความรักความสมานฉนัท์

ของชุมชนเป็นหลกั  
.....ปรากฏวา่มีคนจ านวนมากมาร่วมขบวนการสรรโวทยัพฒันาหมู่บา้น สรรโวทยัจดัโครงการนัง่
สมาธิและเดินเพื่อสันติภาพ มีคนมาร่วมเดินกนัหลายแสนคน สรรโวทยั พยายามสร้างสันติภาพ
ข้ึนมาโดยท่ีไม่ตอ้งไปพึ่งระบบราชการ เวลาเกิดสึนามิข้ึนมา ถา้ต่างประเทศอยากจะส่งเงินช่วยเหลือ
ใหถึ้งชาวบา้นศรีลงั พวกเขาจะส่งผา่นองคก์รสรรโวทยั เพราะมีสมาชิกอยูท่ัว่ประเทศศรีลงักา 
ประเทศไทยยงัไม่มีองคก์รเอกชนท่ีท างานเพื่อพฒันาชนบทท่ีกวา้งขวางอยา่งน้ี  
.....นายอริยรัตนะเป็นคนท่ีทุ่มแทจริงจงัเพื่อสรรโวทยั แมเ้ขาจะมีฐานอ านาจคือ ชาวบา้นในชนบท
ทัว่ประเทศ เขากไ็ม่คิดแสวงหาอ านาจคือไม่ผนัตวัเองไปเล่นการเมือง เขาไม่ฉกฉวยโอกาสท่ี
ชาวบา้นมีศรัทธาต่อเขาเอาไปเล่นการเมือง เม่ือถามเขาวา่ท าไมไม่คิดจะแสวงหาอ านาจทางการเมือง



เหมือนอยา่งนกัพฒันาของไทยบางคนท่ีพอมีช่ือเสียงข้ึนมากห็นัไปเล่นการเมืองจนลืมการพฒันาไป
เลย เขาตอบวา่เม่ือแรกตั้งสรรโวทยั เขากถู็กระแวงวา่จะแสวงหาอ านาจ แต่ตอนหลงัน้ีคนส่วนมากรู้
แลว้วา่เขาไม่ไดคิ้ดจะไปแก่งแยง่อ านาจกบัใคร ทุกฝ่ายจึงยนิดีสนบัสนุนสรรโวทยั  
.....เม่ือถามวา่ท าไมจึงไม่คิดแสวงหาอ านาจ นายอริยรัตนะตอบวา่ พระพุทธเจา้ตรัสไวไ้ม่ใช่หรือวา่ 
ปฐพัยา เอกรัชเชน ซ่ึงแปลวา่การเป็นพระโสดาบนัดีกวา่การไดค้รองราชยใ์นปฐพี นายอริยรัตนะ
กล่าววา่การเป็นประธานาธิบดีไม่ไดใ้หค้วามสุขใจเท่ากบัการไดช่้วยคนยากจนในนามของสรร
โวทยั 

 เขา้พบนายกรัฐมนตรีศรีลงักา  

......หลงัจากไดพ้บประธานของสรรโวทยัแลว้คณะของเราไดเ้ดินทางไปเขา้พบกบัผูน้  าทางการเมือง
คือนายกรัฐมนตรีของประเทศศรีลงักา ช่ือวา่รัตนศิริ วกิรม
นายก  
.....ท่ีท าเนียบรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีมาคอยตอ้นรับพวก
เราถึงบนัไดชั้นล่างทีเดียว ท่านพาพวกเราข้ึนไปยงัหอ้ง
ประชุม ท่านยงัยนืรอใหพ้ระสงฆน์ัง่ใหเ้รียบร้อยเสียก่อนจึง
ค่อยนัง่ลง จากนั้นไดก้ล่าวตอ้นรับพวกเราดว้ยอธัยาศยัอนัดี พวกเรารู้สึกประทบัใจท่ีเห็นผูน้  ารัฐบาล
ศรีลงักาแสดงความเคารพพระสงฆด์ว้ยการยนืตอ้นรับและประเคนน ้าปานะเหมือนอุบาสกธรรมดา
คนหน่ึง  
.....น่ีกเ็ป็นประเพณีปฏิบติัของนกัการเมืองของศรีลงักาท่ีท าตวัเหมือนอุบาสกทัว่ไปพวกเขาฝึกกนั
มาอยา่งนั้น พระธรรมโกศาจารยไ์ดก้ล่าวตอบใหก้ าลงัใจแก่นายกรัฐมนตรีว่า พวกเราปรารถนาจะ
เห็นดินแดนศรีลงักามีสันติภาพ เพราะความเจริญรุ่งเรืองของศรีลงักาซ่ึงเป็นประเทศท่ีนบัถือ
พระพุทธศาสนากห็มายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยดว้ย เพราะเราต่างเป็นชาวพุทธ
ดว้ยกนัท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ชาวไทยปรารถนาจะเห็นสันติภาพเกิดข้ึนในศรีลงักา พวก
เราท่ีมาเยีย่มเยยีนประเทศศรีลงักาขอตั้งจิตอธิษฐานใหเ้กิดสันติสุขในเมืองพุทธแห่งน้ีโดยเร็ว  
.....ท่ีกล่าวเช่นน้ีเพือ่เป็นการแสดงความเห็นใจฉนัทมิ์ตรและใหก้ าลงัใจแก่ท่านนายกรัฐมนตรีวา่
พวกเราชาวต่างประเทศต่างมีความห่วงใยและปรารถนาจะเห็นสันติภาพในศรีลงักา  
.....ท่านนายกรัฐมนตรีไดถ้วายของท่ีระลึกแก่พระสงฆแ์ละมอบของท่ีระลึกแก่คฤหสัถ ์คณะของเรา
กไ็ดม้อบของท่ีระลึกแก่ท่านนายกรัฐมนตรี การพบกนัคร้ังน้ีจบลงดว้ยความประทบัใจอนัเป็นการ
สานต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งไทยกบัศรีลงักา 



 วดัไทยในศรีลงักา  

.....จากนั้นคณะของเราไดเ้ดินทางไปเยีย่มชมวดัทีปทุตตมาราม เม่ือไปถึงท่ีวดัน้ีพวกเรารู้สึก
ประหลาดใจท่ีท่านรัฐมนตรีดิเนศ คุณวฒันะ ไดไ้ปรอตอ้นรับเราอีก คือท่านอยูร่่วมกบัพวกเราท่ี
ท าเนียบรัฐบาลแลว้กไ็ปรอตอ้นรับท่ีวดันั้น เจา้อาวาสของวดักม็ารอตอ้นรับพวกเรา มีขบวนแห่
ตอ้นรับพวกเราตั้งแต่หนา้วดั ตามประเพณีศรีลงักาท่ีวา่เม่ือแขกบา้นแขกเมืองมาถึงตอ้งมีขบวนแห่
ตอ้นรับทุกคร้ังไป  
.....เม่ือขบวนแห่น าพวกเราไปถึงบริเวณหนา้พระเจดีย ์พระนกัศึกษาไทยท่ีพ  านกัอยูท่ี่วดัน้ีท าหนา้ท่ี
กล่าวตอ้นรับแทนเจา้อาวาส โดยแนะน าประวติัของวดัวา่วดัทีปทุตตมารามน้ีถือกนัวา่เป็นวดัไทย
ประจ ากรุงโคลมัโบ เพราะมีพระไทยไปเป็นเจา้อาวาสอยูใ่นช่วง พ.ศ. ๒๔๔๗-๒๔๕๔ พระไทยรูป
น้ีคือพระองคเ์จา้ปฤษฏางคท่ี์ไปอุปสมบทในศรีลงักาและไดรั้บฉายาในพระพุทธศาสนาวา่ พระชินว
รวงศ ์ขณะเป็นเจา้อาวาสท่ีวดัน้ี พระชินวรวงศไ์ดส้ร้างเจดียท์รงผสมระหวา่งไทย ศรีลงักาและพม่า 
ท่ีมีความงดงามแปลกตา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๘ เคยเสดจ็มาปลูกตน้ไมเ้ป็นท่ี
ระลึกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๒ พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัเคยเสดจ็ไปท่ีวดัน้ีสองคร้ัง คร้ังล่าสุดเม่ือปี 
๒๔๙๓ ดงัมีหลกัฐานคือการปลูกตน้จนัทนไ์ว ้ทางวดัไดบ้  ารุงรักษาตน้ไมเ้ป็นอยา่งดี เราตอ้งชมวดั
วาอารามในศรีลงักาท่ีเกบ็บนัทึกเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ไวห้มด บางวดัเกบ็ของมีค่าทาง
ประวติัศาสตร์ไวเ้ป็นพนัปี แมแ้ต่หลกัฐานส าคญั ๆ กบ็นัทึก เกบ็ไวห้มด ดงัท่ีเราจะไดเ้ห็นในโอกาส
ต่อไป  
.....บริเวณท่ีติดกบัวดัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนเรียกวา่ Prince College หรือราชวิทยาลยั ท่ีตั้งข้ึนมา
เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รียนหนงัสือตามความประสงคข์องท่านพระชินวรวงศ ์หรือพระองคเ์จา้ปฤษฎางค ์
วทิยาลยัน้ีสร้างเป็นท่ีระลึกในนามของท่าน สมยัก่อนมีนกัเรียนประมาณ ๒,๐๐๐ คน เด๋ียวน้ีเหลือ 
๔๐๐ คนเน่ืองจากมีการอพยพของชุมชนไปอยูใ่นท่ีท่ี ห่างไกลออกไป ทางวทิยาลยัไดท้  าพิธีตอ้นรับ
คณะของเราดว้ยการแสดงทางวฒันธรรมของนกัเรียน ซ่ึงน่าชมน่าศึกษาทีเดียว  
.....เม่ือร้อยกวา่ปีมาแลว้ วดัทีปทุตตมารามน้ีเป็นท่ีพ  านกัของพระนกัโตว้าทีท่ียิง่ใหญ่ของศรีลงักาช่ือ
วา่คุณานนัทะ ท่านไดโ้ตว้าทีกบัผูน้  าศาสนาคริสตห์ลายคร้ังจนไดช้ยัชนะอยา่งงดงาม การโตว้าที
ของท่านไดรั้บการรายงานในหนงัสือพิมพต่์างประเทศซ่ึงท าใหน้ายเฮนรี ออลคอต ชาวอเมริกนั
สนใจมากจนถึงกบัเดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาในศรีลงักาและไดส่้งเสริมการตั้งโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวนัอาทิตยด์งักล่าวมาแลว้ พระศรีลงักานบัเป็นพระนกัสู้เพื่อพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง 
ดงัท่ีท่านคุณานนัทะไดโ้ตว้าทีเพื่อปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนา  



 พิธีแถลงข่าวอยา่งเป็นทางการ  

.....จากนั้นคณะของเรากไ็ปร่วมงานเล้ียงรับรองของเจา้ภาพคือท่านรัฐมนตรีดิเนศ คุณวฒันะ และมี
การแถลงข่าวอีกดว้ย พระธรรมโกศาจารยไ์ดก้ล่าวในการแถลงข่าว
เป็นภาษาองักฤษวา่ศรีลงักาเป็นดินแดนท่ีรักษาพระพุทธศาสนาสืบ
ทอดมาเป็นเวลากวา่ ๒,๐๐๐ ปี เพราะฉะนั้นถา้ใครตอ้งการจะศึกษา
พฒันาการของพระพุทธศาสนาเถรวาทในประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน
ตอ้งมาเยอืนประเทศศรีลงักา ในสมยัสุโขทยัประเทศไทยไดรั้บ
พระพุทธศาสนาจากศรีลงักา ทุกวนัน้ีพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยเป็นท่ีรู้จกักนัในนามวา่ลงักาวงศ ์ส่วนไทยกไ็ดต้อบแทนคุณศรี
ลงักาดว้ยการส่งพระอุบาลีจากประเทศไทยมาฟ้ืนฟู สมณวงศเ์ม่ือ 
๒๕๓ ปีมาแลว้ ดงัท่ีมีการเรียกคณะสงฆนิ์กายใหญ่ท่ีสุดในศรีลงักาปัจจุบนัวา่ สยามนิกาย  
.....นอกจากน้ีประเทศศรีลงักากเ็ป็นประเทศแนวหนา้ท่ีรณรงคใ์หส้หประชาชาติยอมรับความส าคญั
ของวนัวสิาขบูชา ดงัท่ีชาวโลกไดม้าฉลองวสิาขบูชาโลกท่ีสหประชาชาติท่ีเมืองไทย ๓ ปีท่ีผา่นมา 
ค  าวา่วสิาขบูชา เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ vesak ทั้ง ๆ ท่ี ประเทศไทยเรียกวา่ วสิาขะ การสะกดใน
ภาษาองักฤษวา่ vesak นั้นเป็นการสะกดแบบศรีลงักา ตราบใดท่ียงัมีการฉลอง The Day of Vesak 
หรือวนัวสิาขบูชาโลก ตราบนั้นชาวพุทธทัว่โลกกจ็ะนึกถึงบทบาทของศรีลงักาในการรณรงคใ์ห้
สหประชาชาติยอมรับความส าคญัของวนัน้ี  
.....น่ีคือสาระส าคญัในการแถลงข่าวของพระธรรมโกศาจารย ์

 เหตุท่ีสมณวงศข์าดหายในศรีลงักา  

.....ในวนัท่ี ๒๗ สิงหาคมซ่ึงเป็นวนัท่ี ๓ ในศรีลงักา คณะของเราได้
ออกเดินทางแต่เชา้ออกจากกรุงโคลมัโบเพื่อไปเมืองแคนดี(Kandy) 
ระยะทางเพียง ๑๒๐ กิโลเมตร แต่ใชเ้วลาเดินทางกวา่สองชัว่โมง
เพราะรถตอ้งแล่นข้ึนเขาไปเร่ือยๆ เมืองแคนดีตั้งอยูใ่จกลางเกาะ
ลงักาและมีภูเขาลอ้มรอบจึงเป็นชยัภูมิท่ีดีท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งเมืองหลวง
ของราชอาณาจกัรสุดทา้ยก่อนท่ีศรีลงักาจะตกเป็นมืองข้ึนของ
องักฤษ เมืองแคนดีสมยัโบราณมีช่ือวา่ศรีวฒันบุรี ในสมยัท่ีศรีวฒัน
บุรีเป็นเมืองหลวงน้ีแหละท่ีพระอุบาลีจากกรุงศรีอยธุยาเดินทางมา
ฟ้ืนฟูสมณวงศท่ี์ศรีลงักา  



.....ถึงตรงน้ีคงตอ้งเล่าประวติัศาสตร์ศรีลงักากนันิดหน่อยวา่ท าไมพระพุทธศาสนาในศรีลงักายคุนั้น
จึงเส่ือมโทรมมากจนตอ้งหนัมาพึ่งฝีมือพระธรรมทูตไทยจากกรุงศรีอยธุยาโปรตุเกสเป็นประเทศ
แรกท่ีแล่นเรือมาถึงเกาะลงักาเม่ือ พ.ศ. ๒๐๔๘ ในช่วงแรกกเ็พียงแต่ตั้งสถานีการคา้อยูท่ี่โคลมัโบ 
ต่อมาในสมยัท่ีพระเจา้ภูวเนกพาหุท่ี ๗ เป็นกษตัริยศ์รีลงักาตั้งเมืองหลวงอยูท่ี่เมืองไชยวฒันบุรีใกล้
กรุงโคลมัโบ พระอนุชาทั้ง ๒ ของพระองคไ์ดแ้ยกตวัเป็นอิสระปกครองเมืองอีก ๒ แห่งโดยไม่ข้ึน
ต่อกนัท าใหศ้รีลงักาสมยันั้นแตกออกเป็น ๓ ก๊กทั้งๆท่ีมีโปรตุเกสจอ้งตะครุบอยู ่ 
.....พระเจา้ภูวเนกพาหุท่ี ๗ เปิดฉากสงครามกบัพระอนุชาของพระองคท่ี์ช่ือวา่มายาทุนไนย เม่ือฝ่าย
ตนเพล่ียงพล ้า พระเจา้ภูวเนกพาหุท่ี ๗ ไดช้วนโปรตุเกสมาช่วยรบซ่ึงเป็นการชกัศึกเขา้บา้นโดยแท ้
เม่ือพระเจา้ภูวเนกพาหุท่ี ๗ สวรรคต กษตัริยอ์งคต่์อมาพระนามวา่ พระเจา้ธรรมปาละ ครองราชยใ์น 
พ.ศ. ๒๐๘๕ ยิง่ตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของโปรตุเกส และในท่ีสุดพระองคก์เ็ปล่ียนไปนบัถือศาสนาคริสต ์
อาณาจกัรไชยวฒันบุรีกต็กเป็นของโปรตุเกส  
.....เม่ือดินแดนรอบนอกของเกาะลงักาตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสหมดแลว้ พระเจา้วมิลธรรม
สุริยะท่ี ๑ ไดต้ั้งตวัเป็นกษตัริยศ์รีลงักาครองเมืองศรีวฒันบุรีหรือเมืองแคนดีเม่ือ พ.ศ. ๒๑๓๕ 
โปรตุเกสไม่สามารถตีเมืองแคนดีไดเ้พราะมีภูเขาเป็นก าแพงลอ้มรอบอยา่งดี 

.....ในยคุท่ีแคนดีเป็นเมืองหลวงของศรีลงักาน่ีแหละท่ีคณะสงฆสู์ญส้ินไปจากศรีลงักาจนกษตัริยศ์รี
ลงักาตอ้งส่งราชทูตไปกรุงศรีอยธุยาเพื่ออาราธนาพระอุบาลีไปฟ้ืนฟูสมณวงศท่ี์ศรีลงักา  
.....เหตุท่ีพระพุทธศาสนาเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็วในศรีลงักายคุนั้นกเ็พราะโปรตุเกสยดึถือนโยบาย
เผยแผศ่าสนาคริสตอ์ยา่งจริงจงั ทั้งน้ีกเ็พื่อป้องกนัองักฤษและสเปนไม่ใหเ้ขา้มาแข่งขนักบัโปรตุเกส
ในเอเชียใต ้โดยโปรตุเกสไดรั้บอนุญาตจากพระสันตปาปาท่ีกรุงโรมใหมี้สิทธิในการเผยแผศ่าสนา
คริสตใ์นเอเชียใตแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ดงันั้นโปรตุเกสจึงตอ้งเร่งแสดงผลงานใหพ้ระสันตปาปาเห็นดว้ย
การชกัชวนพระเจา้ธรรมปาละไปเขา้รีตศาสนาคริสตด์งักล่าวมาแลว้ หลงัจากนั้นโปรตุเกสกโ็หม
เผยแผศ่าสนาคริสตแ์ก่ชาวศรีลงักาในดินแดนท่ีตนยดึครองเป็นเหตุใหค้ณะสงฆใ์นเขตน้ีสูญส้ินไป  
......ในอาณาจกัรแคนดีนั้นเล่าสถานการณ์กย็  า่แยส่ าหรับพระพุทธศาสนา สงครามท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง
กบัโปรตุเกสท าใหมี้คนบวชพระนอ้ยลงประกอบกบัพระเจา้ราชสิงหะแห่งแคนดีหนัไปนบัถือ
ศาสนาฮินดูแลว้ท าลายพระพุทธศาสนาจนกระทัง่ต่อมาในสมยัท่ีพระเจา้วมิลธรรมสุริยะท่ี ๒ ข้ึน
ครองราชยใ์นพ.ศ. ๒๒๒๘ พระพุทธศาสนาไดเ้ส่ือมโทรมหนกัจนกระทัง่ไม่มีพระสงฆเ์หลืออยูใ่น
ศรีลงักา แมก้ษตัริยศ์รีลงักาองคต่์อมาจะไดส่้งราชทูตไปนิมนตพ์ระสงฆจ์ากเมืองยะไข่มาฟ้ืนฟูสมณ
วงศท่ี์ศรีลงักา สถานการณ์พระพุทธศาสนากไ็ม่กระเต้ืองข้ึนแต่อยา่งใด จนกระทัง่สมยัท่ีพระเจา้ศรี
วชิยัราชสิงหะข้ึนครองราชยใ์นพ.ศ. ๒๒๘๒ ทั้งเกาะลงักาหาพระสงฆไ์ม่ไดค้งมีแต่คณะสามเณรม



ท่ีมีหวัหนา้ช่ือสามเณรสรณงักร  
.....สามเณรสรณงักรรูปน้ีแหละท่ีเป็นผูถ้วายพระพรพระเจา้ศรีวชิยัราชสิงหะใหส่้งราชทูตไปนิมนต์
พระสงฆไ์ทยไปฟ้ืนฟูสมณวงศใ์นศรีลงักา เราจะกลบัมาพดูถึงสามเณรรูปน้ีเม่ือคณะของเราเดินทาง
ถึงวดัสุริยโกฎท่ีสามเณรเคยอยูพ่  านกัเป็นเวลานาน 

 บชูาพระธาตุเข้ียวแกว้  

.....สถานท่ีแห่งแรกท่ีคณะของเราเดินทางไปเยีย่มชมในเมืองแคนดีคือวดัพระธาตุเข้ียวแกว้ซ่ึงเป็น
วดัส าคญัท่ีสุดในศรีลงักา คณะของเราทั้งฝ่ายบรรพชิตและ
ฝ่ายคฤหสัถไ์ดท้ยอยกนัไปมนสัการสักการะพระธาตุเข้ียว
แกว้แลว้เกิดความปล้ืมปีติเหมือนกบัไดเ้ขา้เฝ้าเฉพาะพระ
พกัตร์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทีเดียว  
.....พระธาตุเข้ียวแกว้องคน้ี์ถือวา่เป็นส่ิงสักการบูชาสูงสุด
ของชาวศรีลงักาถึงขนาดท่ีวา่เจา้ชายองคใ์ดของศรีลงักา
สมยัโบราณไดค้รอบครองพระธาตุเข้ียวแกว้ เจา้ชายองคน์ั้นกจ็ะไดใ้หเ้ป็นกษตัริยข์องศรีลงักาทั้ง
ประเทศทีเดียว แมใ้นปัจจุบนัน้ี พระธาตุเข้ียวแกว้กเ็ป็นศนูยร์วมใจของชาวพุทธศรีลงักาทั้งประเทศ  
.....พระธาตุเข้ียวแกว้(พระทาฐธาตุ)คือพระธาตุส่วนท่ีเป็นเข้ียวของพระพุทธเจา้มีทั้งหมด ๔ องค ์
มหาปริพพานสูตรระบุท่ีประดิษฐานของพระธาตุเข้ียวแกว้ทั้ง ๔ องคไ์วว้า่ องคห์น่ึงประดิษฐานอยู่
ท่ีพระเจดียจุ์ฬามณีบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ องคห์น่ึงประดิษฐานอยูท่ี่พิภพพญานาค องคห์น่ึง
ประดิษฐานอยูท่ี่แควน้คนัธาระ องคห์น่ึงประดิษฐานอยูท่ี่แควน้กาลิงคะซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียง
ใตข้องอินเดีย  
.....สรุปวา่ พระธาตุเข้ียวแกว้ในโลกมนุษยมี์เพียง ๒ องค ์องคห์น่ึงเคยอยูท่ี่แควน้คนัธาระและ
ปัจจุบนัประดิษฐานอยูท่ี่วดัหลิงกวง กรุงปักก่ิง ประเทศจีน อีกองคห์น่ึงเคยอยูท่ี่แควน้กาลิงคะและ
ปัจจุบนัประดิษฐานอยูท่ี่วดัพระธาตุเข้ียวแกว้ เมืองแคนดี ประเทศศรีลงักา  
.....คมัภีร์ดาลดาวงศข์องศรีลงัการะบุวา่ ในรัชสมยัของพระเจา้คุหสีวะ แควน้กาลิงคะเกิดศึกสงคราม 
ก่อนออกรบ พระเจา้คุหสีวะตรัสสั่งพระราชธิดาพระนามวา่เหมมาลาวา่ถา้พระองคส์วรรคตใน
สนามรบใหน้ าพระธาตุเข้ียวแกว้ไปท่ีลงักา เม่ือพระราชบิดาสวรรคตในสนามรบ พระนางเหมมาลา
พร้อมดว้ยพระสวามีไดป้ลอมพระองคอ์ญัเชิญพระธาตุเข้ียวแกว้ลงเรือไปศรีลงักา พระธาตุเข้ียวแกว้
ถึงเมืองอนุราธบุรีในศรีลงักาในรัชสมยัของพระเจา้กีรติศิริเมฆวรรณผูข้ึ้นครองราชยใ์นพ.ศ. ๘๔๕  
.....กษตัริยศ์รีลงักาในอดีตรักและหวงแหนพระธาตุเข้ียวแกว้มาก เม่ือยา้ยเมืองหลวงไปท่ีใดกจ็ะ
อญัเชิญพระธาตุเข้ียวแกว้ไปประดิษฐานไวท่ี้นั้นดว้ย เม่ือราชอาณาจกัรสุดทา้ยของศรีลงักาท่ีเมือง



แคนดีสูญเสียเอกราชใหก้บัองักฤษเม่ือ พ.ศ. ๒๓๕๘ ชาวพุทธศรีลงักาไดส้ร้างวดัพระธาตุเข้ียวแกว้ 
ณ ท่ีปัจจุบนัแลว้ตั้งคณะกรรมการรักษาพระธาตุเข้ียวแกว้กนัเองโดยไม่ยอมใหอ้งักฤษเขา้ยุง่เก่ียวซ่ึง
ฝ่ายองักฤษกย็นิยอมโดยดี คณะของเราและคนทัว่ไปท่ีไปนมสัการพระธาตุเข้ียวแกว้จะไดเ้ห็น
เฉพาะสถูปทองค าสูงสองศอกเศษท่ีบรรจุพระธาตุเข้ียวแกว้ไวภ้ายในเท่านั้น คนทัว่ไปจะไม่มี
โอกาสไดเ้ห็นพระธาตุเข้ียวแกว้องคจ์ริง เขาจะเปิดใหแ้ขกบา้นแขกเมืองคนส าคญัระดบั
นายกรัฐมนตรีเท่านั้นไดช้มพระธาตุเข้ียวแกว้องคจ์ริง 

 พิธีเปิดพระธาตุเข้ียวแกว้  



.....พระธรรมโกศาจารยเ์คยไดช้มพระธาตุเข้ียวแกว้กบัตา
ตนเองเม่ือเดินทางไปประชุมร่วมกบัผูน้  าชาวพุทธทัว่โลกท่ี
เมืองแคนดีเน่ืองในโอกาสฉลองวสิาขบูชาเม่ือวนัท่ี ๑๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
ศรีลงักา พม่า และอินเดียนบัพุทธศกัราชเร็วกวา่ไทยเพราะ
ประเทศทั้งสามน้ีถือเอาวนัวสิาขบูชาของทุกปีเป็นวนั
เปล่ียนพุทธศกัราชใหม่ ดงันั้นวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ ของไทยกก็ลายเป็นพ.ศ. ๒๕๕๐ ของศรีลงักาไปแลว้  
.....ในการประชุมผูน้  าชาวพุทธทัว่โลกคร้ังน้ี ทางวดัพระธาตุเข้ียวแกว้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้น้  าชาวพุทธ
ไดช้มพระธาตุเข้ียวแกว้องคจ์ริง เม่ือถึงเวลาเปิดแสดงพระธาตุเข้ียวแกว้ในวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ พระธรรมโกศาจารยเ์ป็นหน่ึงในพระสงฆช์าวต่างชาติเพียงสองรูปท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไป
อยูภ่ายในหอ้งกระจกนิรภยัเพื่อจะไดเ้ห็นทุกขั้นตอนของการเปิดพระธาตุเข้ียวแกว้ พระสงฆ์
ชาวต่างชาติอีกรูปหน่ึงนั้นเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัท่ีตามเขา้ไป
ดว้ยกนั  
......พระธาตุเข้ียวแกว้ไดรั้บการบรรจุไวใ้นสถูปทองค า ๗ ชั้น ส าหรับสถูป ๓ ชั้นนอกสุดตอ้งมี
กญุแจไขจึงจะเปิดได ้บุคคลส าคญั ๓ คนเป็นผูรั้กษากญุแจกนัคนละดอกเพื่อเปิดกนัคนละชั้น 
ผูรั้กษากญุแจส าหรับไขสถูปทองค าชั้นนอกสุดคือชั้นท่ี ๗ เป็นคฤหสัถท่ี์ไดรั้บการคดัเลือกมาให้
เป็นผูรั้กษากุญแจคราวละ ๑๐ ปี คนปัจจุบนัมีช่ือวา่นิลงัคะ เดละ 
พนัดร(Nilanga Dela Bandara) ผูรั้กษากญุแจส าหรับไขสถูปทองค า
ชั้นถดัไปคือชั้นท่ี ๖ ไดแ้ก่พระมหานายกฝ่ายอสัคิริยะ ผูรั้กษากญุแจ
ส าหรับไขสถูปทองค าชั้นถดัไปคือชั้นท่ี ๕ ไดแ้ก่พระมหานายก
ฝ่ายมลัวตั  
.....เม่ือทั้งสามท่านมาพร้อมกนัแลว้ แต่ละท่านไดส่้งกญุแจให้
เจา้หนา้ท่ีใชไ้ขเปิดสถูปทองค าท่ีละชั้น ตั้งแต่ชั้นท่ี ๔ จนถึงชั้นใน
สุดไม่ตอ้งติดกญุแจ เจา้หนา้ท่ีเพียงใชผ้า้บางๆคลุมสถูปแลว้ยก
ออกมาทีละชั้น พวกเขาแสดงความเคารพดว้ยการไม่ใชมื้อจบัตอ้ง
สถูปหรือพระธาตุโดยตรง สถูปชั้นในสุดคือชั้นท่ี ๗ มีขนาดเท่าไข่
ไก่และมีรูปลกัษณ์เหมือนไข่ไก่ซ่ึงมีเกลียวส าหรับเปิดปิดอยูต่รง
กลาง เม่ือเจา้หนา้ท่ีเปิดท่ีบรรจุชั้นในสุดออกมาแลว้ เขาไดใ้ชผ้า้ผนืบางคลุมพระธาตุเข้ียวแกว้แลว้



ใชมื้อจบัผา้คลุมนั้นหยบิพระธาตุข้ึนไปวางไวใ้นโถแกว้ท่ีเตรียมไวส้ าหรับแสดงแก่ผูน้  าชาวพุทธ
อ่ืนๆท่ีรอชมอยูด่า้นนอก  
......พระธาตุเข้ียวแกว้ท่ีปรากฎแก่สายตามีขนาดเท่าปลายน้ิวกอ้ย มีรูปลกัษณ์หรือสัณฐานกลมท่ีโคน
แต่ปลายมน มีรูเลก็ตรงกลางฐานล่างและมีสีเทาซีดเหมือนสีควนับุหร่ีซ่ึงแสดงถึงความจางลงของสี
เน่ืองจากพระธาตุองคน้ี์มีอายมุากกวา่ ๒,๕๐๐ ปี 

.....สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงนิพนธ์ไวใ้น “เร่ืองประดิษฐานพระสงฆส์ยามวงศใ์น
ลงักาทวีป” ตอนหน่ึงกล่าวถึงบนัทึกของราชทูตไทยท่ีติดตามพระอุบาลีไปนมสัการพระธาตุเข้ียว
แกว้ท่ีศรีลงักาเม่ือ ๒๕๔ ปีมาแลว้วา่ “ขา้พเจา้นมสัการใกลป้ระมาณศอกคืบ แลสัณฐานพระทนัต
ธาตุนั้นเหมือนดอกจ าปาตูม พระรัศมีตน้เหลือง ปลายแดงอ่อนๆ”  
.....การเปิดสถูปบรรจุพระธาตุเข้ียวแกว้ตั้งแต่ชั้นนอกจนถึงชั้นในสุดใชเ้วลาประมาณ ๔๕ นาที ซ่ึง
รวมเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีท าการถอดเคร่ืองเพชรนิลจินดาช้ินต่างๆท่ีกษตัริยศ์รีลงักาในอดีตไดค้ลอ้งบูชา
ไวท่ี้พระสถูปชั้นนอกสุดออกมาวางไวจ้นเตม็ถาดใหญ่ พระมหานายกช้ีใหดู้สร้อยสังวาลยท่ี์พระเจา้
กีรติศรีราชสิงหะทรงสวมใส่ในวนัข้ึนครองราชยเ์ม่ือ พ.ศ. ๒๒๙๐ แลว้ทรงถอดมาบูชาพระธาตุ
เข้ียวแกว้  
.....เม่ือพระธาตุเข้ียวแกว้ประดิษฐานในโถแกว้นิทรรศการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ประธานาธิบดีมหิน
ทะ ราชปักษาแห่งศรีลงักาไดเ้ดินทางมาถึงแลว้คุกเข่าลงพร้อมกบัยกโถแกว้บรรจุพระธาตุเข้ียวแกว้
นั้นทูลศีรษะ พระมหานายกทั้งสองรูปเร่ิมสวดชยนัโต พระธรรมโกศาจารยไ์ดร่้วมสวดชยนัโตให้
พรท่านประธานาธิบดีศรีลงักาไปพร้อมกนัดว้ย  
.....ท่ีเล่ามานั้นเป็นเร่ืองการเปิดใหช้มพระธาตุเข้ียวแกว้ในปี ๒๕๔๙ ส าหรับการไปเยอืนศรีลงักา
คร้ังน้ีในพ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีการเปิดใหช้มพระธาตุเข้ียวแกว้แต่อยา่งใด 

 สามเณรสรณงักร  

.....หลงัจากคณะของเราอ่ิมบุญจากการบูชพระธาตุเข้ียวแกว้แลว้กไ็ดเ้ดินทางไปสมทบกบัท่าน
รัฐมนตรี ดิเนศ คุณวฒันะและเอกอคัรราชทูตไทยประจ าศรีลงักาท าพิธีเปิดศูนยพ์ระพุทธศาสนา
นานาชาติพระสังฆราชสรณงักร ศนูยน้ี์เป็นอาคารสร้างใหม่สูง ๔ ชั้นอยูใ่นพื้นท่ีของวดัสุริยโกฎเพื่อ
เป็นอนุสรณ์แด่พระสังฆราชสรณงักร  
.....เม่ือ ๒๕๔ ปีมาแลว้ พระอุบาลีจากประเทศไทยไปบวชสามเณรสรณงักรเป็นพระภิกษุ ต่อมา
พระสรณงักรรูปน้ีไดเ้ป็นพระสังฆราชรูปแรกและรูปสุดทา้ยของศรีลงักา จึงถือวา่ท่านเป็นตน้
ก าเนิดของสยามนิกาย  
เม่ือเสร็จพิธีเปิดศนูยแ์ลว้ คณะสงฆไ์ปฉนัภตัตาหารเพลท่ีวดัสุริยโกฎ ญาติโยมศรีลงักาท าพิธีถวาย



ทานโดยองัคาสพระสงฆด์ว้ยมือของตน พระสงฆน์ัง่ประจ าอาสนะมีจานเปล่าวางอยูข่า้งหนา้แต่ละ
รูป ญาติโยมเวยีนกนัมาตกัอาหารใส่จานกนัคนละชอ้นสองชอ้น คนน้ีตกัขา้ว คนน้ีตกัผกั คนน้ีตกั
แกง เวยีนมากนัตกัอยูเ่ร่ือยไม่ใหอ้าหารขาด พระสงฆก์ฉ็นัไปจนกวา่จะอ่ิมแลว้กย็กมือแสดงวา่พอๆ 
ท่ีเรียกวา่หา้มภตัรตามภาษาพระ น่ีแหละเป็นวธีิองัคาสคือเล้ียงพระสงฆด์ว้ยมือของทายกซ่ึงเรายงัคง
พบเห็นท่ีศรีลงักา  
.....เม่ือฉนัภตัตาหารเพลและรับประทานอาหารเสร็จแลว้ คณะของเราไปร่วมพิธีฉลองการเปิดศนูย์
พระพุทธศาสนานานาชาติพระสังฆราชสรณงักรในบริเวณวดัสุริยโกฎ พระมหาเถระศรีลงักากล่าว
สัมโมทนียกถา ท่านรัฐมนตรีและนกัการเมืองทอ้งถ่ินกล่าวปราศรัยต่อประชาชน ไม่วา่ใครจะพดู
อะไรกต็อ้งพาดพิงถึงคุณูปการของพระอุบาลีและพระสรณงักรท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาในศรีลงักา 
บางท่านถึงกบัเปรียบเทียบบทบาทของพระสรณังกรวา่ส าคญัเท่าเทียมกบัพระมหินทเถระผูน้  า
พระพุทธศาสนามาเผยแผใ่นศรีลงักาเป็นคร้ังแรก  
.....เม่ือ พ.ศ. ๒๒๔๒ เดก็ชายกลุตุงคะ พนัดร(Kulatunga Bandara) ถือก าเนิดข้ึนมาในหมู่บา้นเวฬิวิ
ตะ เขาเร่ิมเรียนหนงัสือเม่ืออายไุด ้๕ ขวบ ชอบอ่านหนงัสือทั้งกลางวนัและกลางคืนจนเป็นผูค้งแก่
เรียน เม่ือเขามีอายไุด ้๑๖ ปี เจา้อาวาสวดัสุริยโกฎในขณะนั้นไดท้ าพิธีบรรพชาเดก็หนุ่มคนน้ีเป็น
สามเณรมีฉายาวา่ เวฬิวติะ สรณงักร  
.....ตั้งแต่ไดบ้รรพชาแลว้ สามเณรสรณงักรไดศึ้กษาพระปริยติัธรรมจนมีความรู้ภาษาบาลีเป็นอยา่งดี 
แมท่้านจะชอบเท่ียวจาริกสอนธรรมไปในท่ีต่างๆจนมีศิษยม์ากมาย วดัสุริยโกฎยงัคงเป็นตน้สังกดั
ของท่านนานถึง ๓๖ ปี สามเณรสรณงักรไม่ไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุเพราะหาพระอุปัชฌายไ์ม่ได้
เน่ืองจากในปลายรัชกาลพระเจา้นเรนทรสิงหะซ่ึงครองราชยร์ะหวา่งพ.ศ. ๒๒๕๐-๒๒๘๒ ศรีลงักา
ไม่มีพระภิกษุเหลืออยูเ่ลย  
.....หนงัสือเร่ืองสยามูปสัมปทา เรียบเรียงโดยพระสิทธารถ พุทธรักขิตเถระเม่ือ พ.ศ.๒๓๑๙ เล่าวา่ 
สามเณรสรณงักรเป็นนกัเทศนท่ี์มีช่ือเสียงและเป็นท่ีศรัทธาของพระเจา้ศรีวิชยัราชสิงหะผู ้
ครองราชยใ์น พ.ศ.๒๒๘๒ กษตัริยพ์ระองคน้ี์ทรงใหส้ร้างกฏิุสงฆข้ึ์นท่ีวดั บุปผารามถวายสามเณร
สรณงักรผูเ้ป็นประธานคณะสามเณรในวดั 

 เม่ือพระอุบาลีไปศรีลงักา  

.....พระเจา้ศรีวชิยัราชสิงหะทรงประสงคจ์ะอาราธนาคณะสงฆจ์ากกรุงศรีอยธุยาไปท าพิธีใหก้าร
อุปสมบทแก่สามเณรสรณงักรจึงไดส่้งราชทูตพร้อมดว้ยพระราชสาส์นไปยงักรุงศรีอยธุยา พวก
ราชทูตอาศยัเรือส าเภาของฮอลนัดาหรือเนเธอร์แลนดไ์ปแวะท่ีเมืองปัตตาเวีย เกาะชวา  
.....ก่อนหนา้น้ี กษตัริยศ์รีลงักาแห่งเมืองแคนดีไดร่้วมมือกบัฝร่ังฮอลนัดาขบัไล่โปรตุเกสออกไปจาก



เกาะลงักาเม่ือพ.ศ.๒๒๐๓ โดยฮอลนัดาไดเ้ขา้ครอบครองพื้นท่ีในเกาะท่ีเคยเป็นของโปรตุเกส 
ราชอาณาจกัรแคนดียงัคงมีอิสรภาพ ฮอลนัดาไม่มีนโยบายในการเผยแผศ่าสนาคริสตจึ์งยนิดีรับ
ราชทูตศรีลงักาลงเรือส าเภาไปกรุงศรีอยธุยา  
.....พวกราชทูตศรีลงักาฝากพระราชสาส์นและเคร่ืองราชบรรณาการไวท่ี้เกาะชวาแลว้เดินทางต่อไป
ยงักรุงศรีอยธุยาเพื่อดูลู่ทางความเป็นไปไดใ้นการขอสมณทูตจากสยาม พวกราชทูตไดเ้ขา้เฝ้าพระ
เจา้แผน่ดินสยามและไดค้วามมัน่ใจวา่ทางสยามพร้อมท่ีจะส่งสมณทูตไปศรีลงักา แต่เน่ืองจากพวก
ราชทูตไม่ไดน้ าพระราชสาส์นจากศรีลงักาติดตวัไปเขา้เฝ้า พวกเขาจึงตอ้งเดินทางกลบัเกาะชวาเพื่อ
น าพระราชสาส์นไปถวายพระเจา้แผน่ดินสยาม ในระหวา่งท่ีเดินทางกลบัไปเกาะชวานั้นเอง พวก
ราชทูตกไ็ดข่้าวการสวรรคตของพระเจา้ศรีวชิยัราชสิงหะจึงพากนัเปล่ียนใจเดินทางกลบัศรีลงักา  
.....พระเจา้กีรติศรีราชสิงหะข้ึนครองราชยเ์ป็นรัชกาลต่อมาเม่ือพ.ศ.๒๒๙๐ หลงัจากครองราชยไ์ด ้
๓ ปี พระองคไ์ดส่้งราชทูตอีกคณะหน่ึงไปอาราธนาพระสมณทูตจากกรุงศรีอยธุยา พวกราชทูต
เดินทางโดยเรือส าเภาของฮอลนัดาถึงกรุงศรีอยธุยาเม่ือพ.ศ.๒๔๙๔ เขา้เฝ้าพระเจา้อยูห่วับรมโกศซ่ึง
ทรงส่งคณะสมณทูตไปศรีลงักา  
.....คณะสมณทูตน้ีประกอบดว้ยพระราชาคณะ ๒ รูปคือพระอุบาลีและพระอริยมุนี มีพระมหา
เปรียญเป็นกรรมวาจาจารย ์๕ รูปและพระอนัดบัอีก ๑๑ รูป รวมพระสงฆท์ั้งส้ินจ านวน ๑๘ รูป มี
สามเณรติดตามไปดว้ยจ านวนหน่ึง  
.....สมณทูตคณะน้ีซ่ึงมีพระอุบาลีเป็นหวัหนา้เดินทางโดยเรือส าเภาถึงเมืองแคนดีในพ.ศ.๒๒๙๖ 
ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารสมยันั้นคือภาษาบาลี แมแ้ต่พระราชสาส์นท่ีส่งถึงกนักใ็ชภ้าษาบาลี พระ
ราชสาส์นภาษาบาลีฉบบัหน่ึงถูกเกบ็รักษาไวอ้ยา่งดีจนถึงปัจจุบนัโดยพระมหานายกแห่งมลัวตั  
.....ท่านมหานายกเคยน าพระราชสาส์นออกมาใหพ้ระธรรมโกศาจารยไ์ดช้มเป็นขวญัตา กล่องใส่
พระราชสาส์นยาวประมาณ ๑ ศอกท าดว้ยเงิน มีจารึกภาษาบาลีอยูด่า้นนอก ภายในกล่องเป็นงาชา้ง
มีช่องตรงกลางส าหรับบรรจุพระราชสาส์นซ่ึงจารึกดว้ยสีด าลงบนผา้ไหมสีขาว เราตอ้งชมวา่ของล ้า
ค่าทางประวติัศาสตร์อยา่งน้ีหาไม่ไดใ้นประเทศไทย แต่วดัในศรีลงักาเกบ็รักษาไดดี้เหลือเกิน  
.....ในพระราชสาส์นภาษาบาลี ฝ่ายศรีลงักาเรียกพระเจา้อยูห่วับรมโกศวา่ ธมฺมิกราชา (พระเจา้
ธรรมิกราช) ฝ่ายไทยเรียกศรีลงักาวา่ สิริลงฺกาทีป (เกาะศรี
ลงักา) และเรียกเมืองแคนดีวา่ สิริวฑฺฒนปุร (ศรีวฒันบุรี) 

 ก าเนิดสยามนิกายในศรีลงักา  

.....พระอุบาลีไดเ้ป็นพระอุปัชฌายใ์หก้ารอุปสมบทสามเณร
สรณงักรพร้อมกบัสามเณรระดบัเจา้อาวาสอ่ืนๆ อีก ๕ รูปท่ี



วดับุปผาราม ขณะไดรั้บการอุปสมบท สามเณรสรณงักรมีอายไุด ้๕๔ ปี พระเจา้กีรติศรีราชสิงหะ
เสดจ็ไปทอดพระเนตรพิธีอุปสมบทคร้ังประวติัศาสตร์น้ีดว้ย  
.....สมณทูตคณะน้ีอยูท่ี่ศรีลงักา ๓ ปีใหก้ารบรรพชาอุปสมบทแก่ชาวศรีลงักาเป็นพระภิกษุ ๗๐๐ รูป 
เป็นสามเณร ๓,๐๐๐ รูป จากนั้นไดมี้สมณทูตคณะท่ีสองจ านวน ๔๒ รูปซ่ึงมีพระวสุิทธาจารยเ์ป็น
หวัหนา้เดินทางไปท าหนา้ท่ีต่อจากคณะของพระอุบาลีเม่ือ พ.ศ.๒๒๙๘  
.....เม่ืออยูศ่รีลงักาไดเ้กือบ ๓ ปี พระอุบาลีไดถึ้งมรณภาพ ควรบนัทึกไวว้า่สมณทูตคณะท่ีหน่ึงซ่ึงมี
พระอุบาลีเป็นหวัหนา้ไดเ้อาชีวติไปท้ิงไวท่ี้ศรีลงักาเสียเป็นส่วนมาก ภายในเวลา ๓ ปีนั้นอาหารและ
อากาศท่ีแปลกไปของศรีลงักาสมยันั้นไดค้ร่าชีวติพระภิกษุจากสยาม ๑๐ รูป สามเณรจากสยามถึง
มรณภาพ ๒ รูป สมณทูตเหลือรอดชีวติกลบักรุงศรีอยธุยาเพียง ๗ รูป หน่ึงในนั้นคือพระอริยมุนี  
.....พระอุบาลีเป็นพระธรรมทูตท่ียิง่ใหญ่เพราะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีแบบมอบกายถวายชีวติเพื่อ
พระพุทธศาสนา มรดกท่ีท่านฝากไวล้  ้าค่าเหลือคณนานบั การปฏิบติัหนา้ท่ีของท่านไดช่้วยฟ้ืนฟู
สมณวงศแ์ละต่อชีวติพระพุทธศาสนาในศรีลงักามาจนถึงปัจจุบนั เม่ือพระอุบาลีถึงมรณภาพลง พระ
เจา้กีรติศรีราชสิงหะไดส้ถาปนาศิษยเ์อกของท่านคือพระสรณงักรเป็นพระสังฆราชแห่งศรีลงักา 
นบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ศรีลงักาท่ีมีต าแหน่งพระสังฆราช น่ีคงเอาแบบอยา่งไปจากสยาม  
.....ต่อมาเม่ือพระสรณงักรบวชเป็นพระภิกษุได ้๑๒ พรรษาท่านกไ็ดเ้ป็นพระอุปัชฌายใ์หก้าร
บรรพชาอุปสมบทแก่กลุบุตรศรีลงักาสืบมา ระยะน้ีท่านพ านกัอยูท่ี่วดับุปผาราม คณะสงฆท่ี์สืบทอด
มาจากสายของพระสังฆราชสรณงักรนั้นไดก้ลายเป็นนิกายใหญ่ท่ีสุดในศรีลงักาปัจจุบนัเรียกวา่
สยามนิกาย มีช่ือเตม็วา่ สยาโมปาลีมหานิกาย หมายถึงนิกายใหญ่ของพระอุบาลีจากประเทศสยาม 
ไม่มีพระธรรมทูตไทยอ่ืนใดอีกแลว้ท่ีสามารถฝากช่ือตวัและช่ือประเทศใหเ้ป็นช่ือนิกายสงฆใ์นต่าง
แดนไดเ้หมือนพระอุบาลี เพราะเหตุน้ีแหละพระอุบาลีจึงเป็นพระธรรมทูตท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งสยาม  
.....เม่ือเสร็จพิธีปราศรัยท่ีวดัสุริยโกฏ คณะของเราไดเ้ดินทางไปยงัวดับุปผารามท่ีท่านพระอุบาลีและ
พระสังฆราชสรณงักรเคยพ านกัอยู ่วดับุปผารามในปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของส านกัพระมหานายกแห่ง
สยามนิกายฝ่ายมลัวตัตะ พวกเราไดเ้ขา้กราบนมสัการพระมหานายกรูปปัจจุบนัซ่ึงมีนามวา่ศรี
สิทธารถ สุมงัคลมหาเถร (Sri Siddhartha Sumangala) ท่านนบัเป็นมหานายกฝ่ายมลัวตัตะรูปท่ี ๒๕ 
นบัตั้งแต่มีการแต่งตั้งพระมหานายกฝ่ายมลัวตัตะรูปท่ี ๑ เม่ือ พ.ศ. ๒๒๙๖ เป็นตน้มา  
.....พระมหานายกรูปน้ีเคยไปร่วมงานวสิาขบูชาโลกท่ีประเทศไทยและไดไ้ปเยีย่มวดัประยรุวงศา
วาสเม่ือวนัท่ี ๑๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่านจึงคุน้เคยกบัพวกเราเป็นอยา่งดีและไดใ้หก้ารตอ้นรับ
ปฏิสันถารดว้ยความเมตตา ท่านมอบของท่ีระลึกแก่พวกเราทุกคน 

 



.....ดงัท่ีกล่าวไวใ้นตอนตน้แลว้วา่ คณะสงฆส์ยามนิกายเป็นนิกายใหญ่ท่ีสุดในศรีลงักาปัจจุบนั โดย
มีวดัในสังกดัทั้งส้ิน ๖,๐๑๘ วดั มีพระสงฆ ์๑๘,๗๘๐ รูป จ านวนพระสงฆศ์รีลงักาอาจดูไม่มากนกั
เม่ือเทียบกบัคณะสงฆไ์ทย ทั้งน้ีเพราะพระสงฆศ์รีลงักานิยมบวชไม่สึก กลุบุตรผูไ้ม่แน่ใจวา่จะบวช
พระไดต้ลอดชีวติมกัจะทดลองบวชเป็นสามเณรอยูห่ลายปี วดัในศรีลงักาบางแห่งเร่ิมเอาอยา่งไทย
คือส่งเสริมการบวชพระชัว่คราวเป็นเวลา ๓ เดือนในพรรษาเพราะเห็นวา่ส่วนดีของประเพณีบวช
พระชัว่คราวของไทยคือช่วยดึงคนเขา้วดัแต่ตอ้งมีระบบการจดัการศึกษาอบรมอยา่งดีส าหรับพระ
บวชใหม่  
.....คณะสงฆส์ยามนิกายในศรีลงักาแบ่งเป็น ๒ นิกายยอ่ยคือฝ่ายมลัวตัตะและฝ่ายอสัคิริยะทั้งสอง
ฝ่ายต่างสืบต่อมาจากพระอุบาลี โดยท่ีฝ่ายมลัวตัตะจดัเป็นคามวาสีขณะท่ีฝ่ายอสัคิริยะจดัเป็นวนวาสี
หรืออรัญวาสี แต่ละฝ่ายต่างปกครองตนเองเป็นอิสระจากกนั ทั้งฝ่ายมลัวตัตะและฝ่ายอสัคิริยะต่างมี
คณะกรรมการบริหารคณะสงฆเ์ป็นของตนเองเรียกวา่การกสภา คณะกรรมการสภาเลือกกรรมการ
ดว้ยกนัเองเป็นมหานายกและอนุนายก ผูด้  ารงต าแหน่งพระมหานายกในสยามนิกายจึงมี ๒ รูป คือ
พระมหานายกฝ่ายมลัวตัตะรูปหน่ึงและพระมหานายกฝ่ายอสัคิริยะอีกรูปหน่ึง พระมหานายกทั้ง
สองรูปผลดัเปล่ียนกนัท าหนา้ท่ีกนัเฝ้าพระธาตุเข้ียวแกว้กนัคนละปี การผลดัเปล่ียนวาระนบัจากวนั
อาสาฬหบูชาเป็นตน้ไป พระมหานายกนิกายอ่ืนไม่ไดรั้บสิทธิในการดูแลรักษาพระธาตุเข้ียวแกว้
อยา่งน้ีจึงมีอิทธิพลในสังคมนอ้ยกวา่พระมหานายกสยามนิกาย  
.....หลงัจากกราบลาพระมหานายกฝ่ายมลัวตัตะแลว้ คณะของเราไดเ้ดินทางไปยงัท่ีตั้งของสถาบนั
พระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาชั้นสูงแห่งแคนดี หรือ KBI (Kandy Buddhist Institute for Advanced 
Studies) เพื่อร่วมพิธีมอบใบประกาศแต่งตั้งสถาบนัแห่งน้ีเป็นสถาบนัสมทบของมหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยัในศรีลงักา พระธรรมโกศาจารยใ์นฐานะอธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยัไดท้  าพิธีมอบใบประกาศแก่ผูอ้  านวยการสถาบนัสมทบซ่ึงเป็นพระสงฆส์ยามนิกาย 
นบัจากน้ีไป สถาบนัสมทบแห่งน้ีสามารถจดัการศึกษาแก่ชาวศรีลงักาตามหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
.....สถาบนัน้ีไดรับอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัใหเ้ป็นสถาบนัสมทบ
ของมหาวทิยาลยัหลงัจากท่ีส่งเร่ืองขออนุมติัมา ๓ ปีแลว้ สถาบนัเพิ่งไดรั้บการอนุมติัจากสภา
มหาวทิยาลยัในปีน้ี ทางฝ่ายอธิการบดีและคณะจึงไดไ้ปท าพิธีมอบใบประกาศของมหาวทิยาลยัท่ี
แต่งตั้งใหเ้ป็นสถาบนัสมทบ นัน่หมายความวา่ สถาบนัน้ีแห่งน้ีสามารถเปิดสอนหลกัสูตรปริญญา
ตรีของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัส าหรับพระสงฆแ์ละฆราวาสในศรีลงักา เม่ือเรียน
จบแลว้ บณัฑิตสามารถไปร่วมพิธีประสาทปริญญาของมหาวทิยาลยัท่ีประเทศไทยเช่นเดียวกบั



บณัฑิตจากสถาบนัสมทบของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัท่ีเกาหลีใตแ้ละไตห้วนั 
สถาบนัแห่งน้ีเป็นสถาบนัสมทบแห่งท่ี ๓ ในต่างประเทศ ต่อไปภายหนา้ถา้พระสงฆไ์ทยอยากจะ
เรียนภาษาองักฤษใหเ้ก่ง เรากจ็ะส่งมาเรียนท่ีน่ี พระสงฆท่ี์น่ีอยากจะเรียนในประเทศไทย สถาบนัก็
ส่งไปท่ีเรา มีการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและครูบาอาจารย ์

 เขา้พบประธานาธิบดีศรีลงักา 

 
 

ต่อจากนั้นคณะของเราไดเ้ดินทางไปท าเนียบประธานาธิบดี
ท่ีเมืองแคนดี เพื่อเขา้พบประธานาธิบดีศรีลงักา ประเทศศรี
ลงักาเคยเป็นราชอาณาจกัรท่ีมีกษตัริยป์กครองต่อเน่ืองกนั
มา ๑๖๕ รัชกาล จนกระทัง่สถาบนักษตัริยถู์กยกเลิกไปเม่ือ
ศรีลงักาตกเป็นอาณานิคมขององักฤษใน พ.ศ.๒๓๕๘ เม่ือไดอิ้สรภาพกลบัคืนมาในพ.ศ. ๒๔๙๑ ศรี
ลงักายงัไม่มีต าแหน่งประธานาธิบดี แต่มีขา้หลวงใหญ่เป็นประมุขของประเทศจนกระทัง่
รัฐธรรมนูญฉบบัพ.ศ.๒๕๑๕ ก าหนดใหมี้ต าแหน่งประธานาธิบดีแทนท่ีต าแหน่งขา้หลวงใหญ่ ใน
ระยะแรกประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศท่ีไม่มีอ านาจบริหาร จนกระทัง่พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ประธานาธิบดีศรีลงักาจึงอ านาจบริหารแบบเดียวกบัประธานาธิบดีฝร่ังเศส ประชาชนสามารถออก
เสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีไดโ้ดยตรง ประธานาธิบดีคนปัจจุบนัของศรีลงักาท่ีช่ือวา่มหินทะ ราช
ปักษาน้ีไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๘  
.....การเขา้พบประธานาธิบดีศรีลงักาตอ้งผา่นระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวด ท าเนียบ
ประธานาธิบดีท่ีแคนดีเป็นอาคารทรงยโุรปท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัองักฤษปกครองศรีลงักา มีตน้ไม้
ใหญ่โตยนืตระหง่านอยูห่นา้ท าเนียบ บริเวณใตต้น้ไมน้ี้เป็นท่ีถวายน ้าปานะพระสงฆแ์ละเล้ียง
ตอ้นรับคฤหสัถญ์าติโยมของเรา พระธรรมโกศาจารยไ์ดรั้บนิมนตเ์ขา้ไปในท าเนียบพร้อมกบั
พระสงฆอี์ก ๔ รูปเพื่อพบท่านประธานาธิบดีมหินทะ ราชปักษาเป็นการภายในก่อนท่ีท่านจะออกมา
พบคณะคนไทยทั้งหมดท่ีดา้นนอก เราไดส้นทนาโอภาปราศรัยระลึกถึงความหลงัคร้ังท่ีเคยมามาพบ
กนัท่ีท าเนียบน้ีในงานวสิาขบูชาของศรีลงักาปีท่ีผา่นมา เม่ือสนทนากนัเป็นอนัดีแลว้ เราพา
ประธานาธิบดีเดินออกมาพบกบัคณะของไทยในบริเวณ
เล้ียงตอ้นรับ พระธรรมโกศาจารยพ์าไปทกัทายพวกเราทุก
คนแลว้เชิญท่านนัง่สนทนากนัต่อไป  
.....ท่านประธานาธิบดีบอกฝากใหพ้วกเรากลบัไปชกัชวน
คนไทยไปเยอืนศรีลงักาใหม้ากข้ึนในฐานะเป็นประเทศ



พุทธศาสนาดว้ยกนั พระธรรมโกศาจารยต์อบวา่ศรีลงักามีโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาท่ีส าคญั
และเก่าแก่ไม่แพท่ี้อินเดีย และท่ีส าคญักคื็อวา่ พระพุทธศาสนาในศรีลงักาไม่เคยขาดหายไปจาก
ดินแดนน้ีตลอด ๒,๐๐๐ ปีท่ีผา่นมา วถีิชีวติของชาวพุทธศรีลงักาสะทอ้นถึงวฒันธรรมชาวพุทธท่ี
แทจ้ริงซ่ึงต่างจากอินเดียท่ีพระพุทธศาสนาเคยสูญหายไปแลว้ คนไทยท่ีอยากเรียนรู้วฒันธรรมชาว
พุทธท่ีเป็นตน้แบบของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยควรไปศรีลงักา ท่านประธานาธิบดีบอกวา่
ศรีลงักายนิดีตอ้นรับคนไทยทุกคนและขอใหช้าวพทุธไทยไปเยีย่มศรีลงักากนัมาก ๆ เม่ือการ
สนทนาจบลงกเ็ป็นพิธีมอบของท่ีระลึกแก่กนัและกนั 

 กราบพระมหานายกและชมเปราเฮรา  

.....เม่ือออกจากท าเนียบประธานาธิบดีศรีลงักาแลว้ คณะของเราไดเ้ดินทางไปกราบนมสัการพระ
มหานายกของสยามนิกายฝ่ายอสัคิริยะ ท่านรูปน้ีมีนามวา่ 
ศรีธมัมทสัสี รัตนปาละ พุทธรักขิตมหาเถร (Sri 
Dhammadassi Ratanapala Buddharakkhita) ท่านนบัเป็น
มหานายกฝ่ายอสัคิริยะรูปท่ี ๒๐ นบัแต่มีการแต่งตั้งพระ
มหานายกฝ่ายอสัคิริยะรูปท่ี ๑ เม่ือ พ.ศ. ๒๒๙๖ เป็นตน้มา  
.....ชาวมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัคงจ ากนัไดดี้วา่พระมหานายกรูปน้ีแหละเป็นผูน้  า
พระบรมสารีริกธาตุไปมอบถวายมหาวิทยาลยั ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่หอพระไตรปิฎกใหค้นกราบไหว้
บูชาท่ีส านกังานใหม่วงันอ้ยจนทุกวนัน้ี ในการพบกนัในศรีลงักาคร้ังน้ี พระมหานายกไดใ้หศี้ลให้
พรแก่คณะของเราเป็นอนัดี เรารับรู้ถึงความเมตตาท่ีท่านมีต่อพวกเราเสมอมา  
.....จากนั้นคณะของเราไดเ้ร่งเดินทางไปชมขบวนแห่พระธาตุเข้ียวแกว้ ท่ีเรียกวา่เปราเฮรา 
(Perahera) เปราเฮร่าน้ีปีหน่ึงจะจดัใหญ่เพียงคร้ังเดียวในช่วงเขา้พรรษา โดยจดัติดต่อกนัเป็นเวลา 
๑๐ วนั วนัสุดทา้ยกคื็อวนัพระข้ึน ๑๕ ค ่าเดือน ๙ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี ๒๘ สิงหาคมปีน้ี ขบวนเปราเฮรา
เร่ิมเคล่ือนในเวลาตะวนัลบัฟ้าใชเ้วลาประมาณ ๓ ชัว่โมง พวกเราไดเ้กา้อ้ีนัง่ชมกนัสบายขณะท่ี
ประชาชนนอกร้ัวฝ่ังตรงขา้มยนืบา้งนัง่บา้งหรือปีนตน้ไมบ้า้งรอชมเปราเฮราดว้ยใจจดจ่อ ไดท้ราบ
วา่พวกเขามารอกนัตั้งแต่เชา้  
.....งานวดัศรีลงักาไม่มีมหรสพมอมเมาประชาชน รูปแบบความบนัเทิงในวดักคื็อการแสดงแบบ
เปราเฮรา คือขบวนแห่ท่ีมีดนตรีประโคมน าหนา้ตามดว้ยการแสดงชุดต่างๆสลบักบัดนตรีและการ
แสดงนบัไม่ถว้น ผูแ้สดงส่วนใหญ่เป็นผูช้ายมีทุกวยัตั้งแต่เดก็จนแก่ พวกเขาจุดคบเพลิงกาบ
มะพร้าวสวา่งไสวไปในขบวน มีชา้งร่วมพิธีอญัเชิญพระธาตุคืนน้ีมากถึง ๗๓ เชือกเท่ากบัจ านวน
คนในคณะของเราท่ีไปจากเมืองไทยพอดี ชา้งบางเชือกมีงายาวมากจนไขวก้นั ผูแ้สดงทุกคนมีสี



หนา้อ่ิมเอิบเบิกบานเพราะพวกเขาท าถวายเป็นพุทธบูชาดว้ยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แม้
เวลาจะล่วงเลยไปมากเด็กๆท่ีร่วมแสดงในขบวนกไ็ม่ไดแ้สดงอาการเบ่ือหน่ายแต่อยา่งใด ท่ีน่า
แปลกกคื็อฝงูคนท่ีรอชมอยูน่อกร้ัวฝ่ังตรงขา้มกบัเรา ไม่ยอมถอย บางกลุ่มนัง่ บางกลุ่มยนื บางคน
ปีนตน้ไมดู้ ตลอดเวลา ๓ ชัว่โมงพวกเขาไม่เคยถอยเลยทั้งท่ีการแสดงบางชุดอาจจะซ ้ ากนั พวกเขา
มาชมดว้ยความศรัทธาในพระธาตุเข้ียวแกว้  
.....ผูแ้สดงและนกัดนตรีนบัพนัชีวติท่ีมาร่วมขบวนเปราเฮราคร้ังน้ีลว้นผา่นการฝึกฝนทกัษะมาอยา่ง
ดีมิฉะนั้นจะไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือประโคมดนตรีได้
พร้อมเพรียงกนั ความพร้อมเพรียงเป็นความงามท่ีชวน
ติดตาม แมแ้ต่ชา้งท่ีร่วมขบวนกถู็กประดบัตกแต่งดว้ยผา้
คลุมหลากสีมีไฟดวงเลก็กระพริบบนผา้คลุม ชา้งไม่ต่ืนกลวั
ผูค้นจ านวนมากแต่อยา่งใด ทั้งน้ีเพราะทางวดัพระธาตุเข้ียว
แกว้ตั้งกองทุนอุดหนุนใหช้าวบา้นเล้ียงชา้งและฝึกชา้งเพื่อการน้ีโดยเฉพาะและยงัมีเงินสนุบสนุน
แต่ละหมู่บา้นท่ีเป็นสมาชิกใหฝึ้กฝนการแสดงหรือเล่นดนตรีตามท่ีก าหนดวา่หมู่บา้นไหนตอ้งท า
อะไร ชาวบา้นใชเ้วลาวา่งจากการท านาหรืองานอาชีพมาฝึกแสดงใหพ้ร้อมเพรียงกนัตามท่ีทางวดั
ตอ้งการ เม่ือถึงเวลาแสดงอยา่งคร้ังน้ี ทางวดัพระธาตุเข้ียวแกว้กจ็ะระดมทุกหมู่บา้นท่ีเขา้ร่วม
โครงการมาเขา้ขบวนแห่เปราเฮรา  

 วดัอาโลกวิหารสถานท่ีจารึกพระไตรปิฎก  

.....รุ่งข้ึนวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นวนัพระ ๑๕ ค ่า คณะของเราออกเดินทางแต่เชา้ไปแวะ
เยีย่มชมหอประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ (International 
Buddhist Conference Hall) อนัเป็นสถานท่ีจดัประชุมวสิาขบูชา
นานาชาติของศรีลงักาเม่ือปีท่ีแลว้ ภายในหอประชุมมีหอ้งพระเป็น
ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่จากประเทศไทย พวกเราจึงไหว้
พระและถือโอกาสท าวตัรสวดมนตเ์ชา้กนัท่ีน่ี  
.....ต่อจากนั้นคณะของเราเดินทางไปชมวดัอาโลกวิหาร วดัน้ีเป็น
สถานท่ีท าสังคายนาคร้ังท่ี ๕ เม่ือประมาณพ.ศ. ๔๕๐ สมยัพระ
เจา้วฏัคามินีอภยัผูข้ึ้นครองราชยท่ี์เมืองอนุราธบุรีเม่ือ พ.ศ. ๔๓๙ 
พระองคค์รองราชยไ์ด ้๗ เดือนกถู็กกองทพัทมิฬชิงบลัลงักไ์ป พระ
เจา้วฏัคามินีอภยัหนีจากเมืองไปซ่องสุมก าลงัพลอยู ่๑๔ ปีจึงตีเมือง
อนุราธบุรีคืนไดแ้ลว้ข้ึนครองราชยเ์ป็นคร้ังท่ี ๒ ในพ.ศ. ๔๕๕  



.....ในช่วงท่ีพระเจา้วฏัคามินีอภยัก าลงัเตรียมชิงบลัลงักคื์นจากพวกทมิฬอยูน่ั้น พระสงฆ ์๕๐๐ รูปท่ี
เขา้ร่วมการสังคายนาในถ ้าของวดัน้ีเม่ือราวพ.ศ. ๔๕๐ ผลของการสังคายนาคือการจารึก
พระไตรปิฎกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นคร้ังแรกลงในใบลาน ก่อนหนา้นั้นไม่เคยมีการบนัทึก
พระไตรปิฎกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่อยา่งใด คณะสงฆรั์กษาค าสอนของพระพุทธเจา้ดว้ยการ
ท่องจ าแลว้บอกต่อใหศิ้ษยานุศิษยท่์องจ าสืบๆกนัมา เราเรียกวธีิการรักษาสืบทอดค าสอนของ
พระพุทธเจา้แบบน้ีวา่มุขปาฐะแปลวา่การบอกจากปากต่อปาก  
.....คณะสงฆท่์องจ าพระไตรปิฎกแลว้บอกต่อกนัจากปากต่อปากตั้งแต่พระพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้
เร่ือยมาจนถึงประมาณพ.ศ. ๔๕๐ จึงไดจ้ารึกลงใบลานเป็นคร้ังแรกในการท าสังคายนาวดัอาโลก
วหิารแห่งน้ี การท าสังคายนาคร้ังน้ีถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนา ถา้หากไม่มีการ
จารึกพระไตรปิฎกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร พระไตรปิฎกอาจจะเส่ือมหายไปเป็นส่วนมาก แต่เพราะ
ไดมี้การจารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในคร้ังน้ีจึงเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาไวเ้ป็น
อยา่งดี เช่ือกนัวา่ พระพุทธโฆสาจารยพ์ระอรรถกถาจารยผ์ูย้ิง่ใหญ่จากอินเดียกเ็คยมาพ านกัอยูท่ี่วดั
อาโลกวหิารน้ีตอนรวบรวมตน้ฉบบัอรรถกถาภาษาสิงหลเพื่อแปลเป็นภาษาบาลี  
.....ในปัจจุบนั พระสงฆท่ี์วดัอาโลกวหิารยงัรักษาประเพณีการจารหนงัสือลงใบลาน ชาวบา้นไปตดั
ใบลานมาตม้จนกระทัง่มีสีขาว จากนั้นพระสงฆก์ใ็ชเ้หลก็จารปลายแหลมเขียนลงใบลาน เม่ือเขียน
แลว้คนยงัมองไม่เห็นตวัหนงัสือ ผูจ้ารเอาผงหมึกมาลูบลงบนใบลาน ผงหมึกกต็กลงไปในรอยท่ี
เขียนดว้ยเหลก็จารจนท าใหเ้ห็นตวัหนงัสือสีด าเด่นข้ึนมา คมัภีร์ใบลานเกบ็ไวไ้ดน้าน ๕๐๐ ปี สีด า
ของผงหมึกจึงจะจางลง วธีิซ่อมคมัภีร์กไ็ม่ยาก เพียงเราน าผงหมึกมาลูบทบัรอยท่ีเคยจารไว ้
ตวัหนงัสือจึงจะเด่นข้ึนมาใหอ่้านได ้ 
......จากนั้นคณะของเราไดไ้ปเยีย่มชมดมับุลละซ่ึงเป็นวดัถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของศรีลงักา วดัน้ีอยูบ่นยอด
เขาสูงพอควร เป็นถ ้าใหญ่โตมาก มีพระพุทธรูปท่ีสลกัจากหินสร้างโดยพระเจา้วฏัคามินีอภยั 
กษตัริยพ์ระองคน้ี์ในสมยัท่ีทรงล้ีภยัหลบหนีพวกทมิฬอยู ่๑๔ ปีไดซ่้อนพระองคอ์ยูใ่นถ ้าน้ีดว้ยความ
อนุเคราะห์ของพระกรรมฐานรูปหน่ึง หลงัจากชิงบลัลงักคื์นกลบัมาแลว้ พระเจา้วฏัคามินีอภยัได้
สร้างวดัถ ้าดมับุลละถวายพระภิกษุรูปนั้น  
.....บริเวณรอบวดัดมับุลละมีถ ้าอยูม่ากกวา่ ๘๐ แห่ง ถ ้าท่ีน่าสนใจมี ๕ ถ ้า ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินและมีภาพวาดท่ีผนงัถ ้า พระพุทธรูปมีทั้งส้ิน ๑๕๓ องค ์มีหิน
แกะสลกัเป็นกษตัริย ์๓ องค ์หน่ึงในนั้นคือพระเจา้กีรติศรีราชสิงหะผูท่ี้นิมนตพ์ระอุบาลีจาก
ประเทศไทยเม่ือ ๒๕๔ ปีท่ีผา่นมา เราสังเกตพบวา่พระพุทธรูปปางไสยาสน์ในถ ้าน้ีนอนลืมตา 
ไม่ไดห้ลบัตา กลีบจีวรพระพุทธรูปงดงามมาก เขาออกแบบกลีบจีวรใหเ้หมือนคล่ืนพล้ิวในสระน ้า 



 รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ  

.....ออกจากวดัดมับุลละ คณะของเราไดเ้ดินทางต่อไปร่วมพิธีเปิดพระเจดียใ์หม่ท่ีวดั สรวสัติปุระ
หรือสาวตัถีบุรี ท่านรัฐมนตรี ดิเนศ คุณวฒันะไดบ้ริจาค
ปัจจยัร่วมสร้างเจดียน้ี์ ท่านรัฐมนตรีพร้อมนกัการเมืองและ
ขา้ราชการทอ้งถ่ินคอยตอ้นรับพวกเราพร้อมดว้ยขบวนแห่
ตอ้นรับเหมือนเดิม ชาวบา้นศรีลงักามาร่วมงานกนัคบัคัง่แม้
จะไม่ไดมี้มหรสพสมโภช คนมาอยูร่อฟังพระเถระกล่าว
สัมโมทนียกถาและฟังนกัการเมืองปราศรัย คนศรีลงักาเป็น
นกัพดูและนกัฟังท่ีดี พวกเขาอยูก่นัจนมืดค ่ากไ็ม่หนีไปไหน พระศรีลงักากช่็างพดูกนัดีเหลือเกิน 
สุดทา้ยเจา้ภาพนิมนตใ์หพ้ระธรรมโกศาจารยก์ล่าว
สัมโมทนียกถาเป็นภาษาองักฤษ เม่ือกล่าวจบแลว้ พระสงฆ์
ไทยพร้อมกนัเจริญชยัมงคลคาถาเป็นท่ีประทบัใจของท่าน
รัฐมนตรี  
.....พอเสร็จพิธี คณะไดเ้ดินทางต่อไปยงัวดัถูปารามซ่ึงเป็น 
๑ ใน ๘ ของสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของเมืองอนุราธบุรี รองเจา้
อาวาสวดัถูปารามกระซิบบอกพระธรรมโกศาจารยข์ณะอยู่
ในพิธีเปิดเจดียท่ี์วดัสาวตัถีบุรีวา่ทางวดัถูปารามเตรียมพระ
บรมสารีริกธาตุไวถ้วายพระธรรมโกศาจารย ์ 
.....วดัถูปารามเป็นวดัแห่งแรกของศรีลงักาท่ีพระเจา้เทวานมัปิยติสสะผูค้รองราชยใ์นพ.ศ. ๒๓๖ 
ทรงสร้างถวายพระมหินทเถระ พระสถูปหรือเจดียข์องวดัน้ีเก่าแก่ท่ีสุดในศรีลงักา เป็นท่ี
ประดิษฐานพระธาตุรากขวญัหรือไหปลาร้าของพุทธเจา้ พระสถูปสูง ๖๕ ฟุต มีเสาหินโบราณ
ลอ้มรอบ ๔๘ ตน้  
.....พอพวกเราเดินทางถึงวดัถูปารามกไ็ดเ้ห็นขบวนแห่สถูปจ าลองท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจาก
กฏิุเจา้อาวาสไปยงับริเวณหนา้พระสถูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของศรีลงักาคือมีอายมุากกวา่ ๒,๓๐๐ ปี ท่าน
รัฐมนตรีประคองเคร่ืองสักการะน าหนา้ขบวนจนถึงพระสถูป จากนั้นท่านเจา้อาวาสไดท้ าพิธีมอบ
ถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่พระธรรมโกศาจารยต่์อหนา้คณะจากประเทศไทย โดยมีท่านรัฐมนตรี 
ดิเนศ คุณวฒันะเป็นสักขีพยาน 

 บชูาตน้ศรีมหาโพธ์ิ  



.....ออกจากวดัถูปาราม คณะของเราไดเ้ดินทางไปนมสัการ
ตน้ศรีมหาโพธ์ิซ่ึงเป็นสุดยอดแห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเมืองอนุราธ
บุรี พระนางสังฆมิตตาเถรีผูเ้ป็นพระธิดาของพระเจา้อโศก
ไดน้ าก่ิงตอนจากตน้ศรีมหาโพธ์ิตน้แรกท่ีพระพุทธเจา้ตรัส
รู้มาปลูกไวท่ี้น่ีในสมยัพระเจา้เทวานมัปิยติสสะผู ้
ครองราชยใ์นพ.ศ. ๒๓๖ ปรากฏวา่โพธ์ิตรัสรู้ตน้แรกท่ี
พุทธคยาประเทศอินเดียตายไปแลว้ มีหน่อเกิดข้ึนใหม่มาแทนท่ี ปัจจุบนัโพธ์ิตรัสรู้ท่ีพุทธคยาเป็น
รุ่นท่ี ๔  
.....ถา้ใครประสงคจ์ะไหวต้น้ศรีมหาโพธ์ิตน้แรกท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ เขาตอ้งมาไหวต้น้น้ีท่ีเมืองอนุ
ราธบุรีเพราะปลูกจากก่ิงตอนของโพธ์ิตรัสรู้ตน้แรกจึงเป็นตน้ไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดส าหรับชาวพุทธ 
พระสงฆใ์นคณะไดรั้บอนุญาตจากเจา้อาวาสวดัศรีมหาโพธ์ิใหข้ึ้นไปไหวถึ้งชั้นบน ส่วนพระธรรม
โกศาจายไ์ดข้ึ้นไปไหวถึ้งโคนโพธ์ิ  
.....เม่ือไหวต้น้ศรีมหาโพธ์ิเสร็จแลว้ คณะของเราไปท าวตัรสวดมนตเ์ยน็ ณ บริเวณลานพระสถูปท่ี
ช่ือวา่สุวรรณมาลีของส านกัมหาวหิาร ส านกัมหาวหิารแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้เทวานมัปิยติส
สะต่อมาไดเ้ป็นฐานท่ีมัน่ของพระพุทธศาสนาเถรวาท สถูปสุวรรณมาลีน้ีมีความสูง ๓๐๐ ฟุต  
.....พระธรรมโกศาจารยพ์าคณะสงฆท่ี์ไปจากไทยท าวตัรสวดมนตเ์ยน็ตอ้นรับพระบรมสารีริกธาตุท่ี
ไดม้าจากวดัถูปาราม ณ ลานพระสถูปสุวรรณมาลี ญาติโยมชาวศรีลงักาท่ีแต่งชุดขาวมาถือศีล
อุโบสถอยูแ่ถวนั้นไดพ้ากนัมาพวกเราสวดมนตก์นัมากข้ึนๆ เม่ือเราสวดมนตจ์บแต่ละบทพวกเขาจะ
กล่าวพร้อมกนัวา่สาธุ  
ตอนท่ีเราเดินเทา้เปล่าจากตน้ศรีมหาโพธ์ิไปยงัสถูปสุวรรณมาลี เราพบคนแต่งชุดขาวถือศีลอุโบสถ
นัง่เป็นกลุ่มๆใตแ้สงจนัทร์ตามริมทางเดิน เราเห็นภาพน้ีประทบัใจมาก คนศรีลงักาอยูอ่ยา่งเรียบง่าย
ใชชี้วติดว้ยระบบเศรษฐกิจพอเพียง แสวงหาความสุขสงบท่ีเกิดจากการปฏิบติัธรรม ทุกวนัพระ ๑๕ 
ค ่าเป็นวนัหยดุราชการของศรีลงักาเพื่อส่งเสริมใหค้นไปถือศีลอุโบสถตามวดัต่างๆ 

 มหาวิหารและอภยัคีรีวิหาร  

.....รุ่งเชา้ของวนัท่ี ๒๙ สิงหาคม คณะของเราไดไ้ปท่ีอภยัคีรี
วหิารซ่ึงสร้างโดยพระเจา้วฎัคามินีอภยัหลงัจากพระองค์
กลบัมาครองราชยเ์ป็นคร้ังท่ี ๒ เม่ือ พ.ศ. พ.ศ. ๔๕๕ ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการตอบแทนน ้าใจของคณะสงฆมี์พระมหาติสสะ
เป็นหวัหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือพระองคข์ณะก าลงักอบกู้



บา้นเมืองจากพวกทมิฬ เม่ืออภยัคีรีวหิารเกิดข้ึนแลว้ คณะสงฆศ์รีลงักาสมยันั้นไดแ้ตกออกเป็น ๒ 
นิกาย คือส านกัมหาวหิารกบัส านกัอภยัคิรีวหิาร  
.....อภยัคีรีวหิารมีค าสอนโนม้เอียงในฝ่ายมหายานและถือวา่เป็นส านกัคู่แข่งของมหาวหิารท่ียดึหลกั
ของเถรวาทอยา่งเคร่งครัด ควรทราบวา่ พระอุปติสสเถระแต่งวมุิตติมรรคท่ีอภยัคีรีวหิารก่อนท่ีพระ
พุทธโฆสาจารยจ์ะแต่งวสุิทธิมรรคท่ีมหาวหิาร  
.....ทั้งมหาวหิารและอภยัคีรีวหิารในปัจจุบนัเหลือแต่ซากปรักหกัพงั ส านกัทั้งสองเคยเจริญรุ่งเรือง
อยูน่บัพนัปีแต่กต็อ้งถูกท้ิงใหร้กร้างวา่งเปล่าเม่ือพระเจา้อคัคโพธิท่ี ๓ สละเมืองอนุราธบุรีไปตั้ง
เมืองหลวงใหม่ช่ือวา่โปโลนนาลุวะในพ.ศ. ๑๒๗๒ คณะสงฆแ์ละประชาชนยา้ยตามกษตัริยไ์ปอยูท่ี่
เมืองหลวงใหม่กนัหมด  
ขณะเมืองหลวงท่ี ๑ ของศรีลงักาคืออนุราธบุรีถูกท้ิงใหเ้ป็นเมืองร้างนั้น อาณาจกัรขอมท่ีนครวดั
นครธมยงัไม่เกิดดว้ยซ ้ า ในปัจจุบนัอภยัคีรีวหิารเหลือแต่พระสถูปองคใ์หญ่สูง ๓๗๐ ฟุต ก าลงั
บูรณะอยูใ่นระหวา่งการบูรณปฏิสังขรณ์ พระธรรมโกศาจารยก์  าลงัซ่อมเจดียว์ดัประยรุวงศาวาสจึง
อยากดูวธีิซ่อมของศรีลงักา ท่านเจา้อาวาสวดัอภยัคีรีรูปปัจจุบนัไดพ้าพระธรรมโกสาจารยพ์ร้อม
คณะของเราบางคนท่ีใจถึงข้ึนลิฟตค์นงานไปดูการซ่อมแซมดา้นบนพระสถูป เม่ือมองลงไปกห็็น
ญาติโยมศรีลงักาทั้งคนหนุ่มสาวและแก่เฒ่ามาต่อแถวกนัส่งอุปกรณ์ส าหรับบูรณะข้ึนขา้งบนพระ
สถูป บางคนช่วยกนัแบกหามอยูด่า้นล่าง คนเหล่าน้ีอาสามาช่วยงานเพราะอยากท าบุญ  
.....จากนนั้นคณะของเราไดไ้ปท่ีวดัเชตวนารามซ่ึงมีพระสถูปสูงท่ีสุดในศรีลงักา คือสูงถึง ๔๐๐ ฟุต 
ในระหวา่งทางเราไดแ้วะกราบพระพุทธรูปปางสมาธิอาย ุ๑,๖๐๐ ปี เก่าแก่มาก ๆ ท าดว้ยศิลาชนิด
แตกลายงาทีเดียว หลงัจากนั้นคณะของเรากไ็ดไ้ปฉนัภตัตาหารเพลท่ีวดัมิริสาเวติยะ พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๕ ของไทยเคยเสดจ็มาท่ีวดัน้ีและทรงบริจาคพระราชทรัพยช่์วย
บูรณะพระสถูปแต่ยงัไม่แลว้เสร็จ จนกระทัง่พระพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี ๙ ทรง
บริจาคพระราชทรัพยอี์กจ านวนหน่ึง การบูรณะพระสถูปจึงแลว้เสร็จสวยงาม  
.....หลงัเพล คณะของเราไดก้ลบัไปท่ีตน้ศรีมหาโพธ์ิอีกเพราะพระธรรมโกศาจารยห่์วงวา่คณะ
คฤหสัถย์งัไม่ไดบู้ชาตน้ศรีมหาโพธ์ิอยา่งใกลชิ้ด พวกเรา
ร่วมกนัปลูกตน้ไมเ้ป็นท่ีระลึกในบริเวณใกลต้น้ศรีมหาโพธ์ิ 
และแลว้ดว้ยความเมตตาเป็นพิเศษของท่านเจา้อาวาสวดัศรี
มหาโพธ์ิ คณะคฤหสัถข์องเราไดข้ึ้นไปบูชาตน้ศรีมหาโพธ์ิ
อยา่งใกลชิ้ดถึงชั้นบนสมความตั้งใจของทุกคน  
.....จากนั้นคณะของเราไปท่ีวดัอิสรมุนีไดช้มหินสลกัเป็น



รูปชา้งและพิพิธภณัฑข์องวดั ท่ีวดัน้ีคณะของเราแยกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มคฤหสัถก์บักลุ่มพระสงฆ ์
กลุ่มคฤหสัถย์งัอยูช่มเมืองอนุราธบุรีต่อจนกวา่จะกลบัไทยในวนัท่ี ๑ กนัยายน ส่วนพระสงฆ์
เดินทางกลบักรุงโคลมัโบเพื่อบินกลบัไทยก่อนในวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม 

 กราบพระพุทธรูปท่ีอวคุณะ  

.....ในระหวา่งเดินทางกลบักรุงโคลมัโบ กลุ่มพระสงฆไ์ดแ้วะท่ีวดัอวคุณะเพื่อกราบพระพุทธรูป
สลกัจากหินแกรนิตองคใ์หญ่สูง ๓๘ ฟุต จุดเด่นคือกลีบจีวร
ท่ีเป็นระเบียบสวยงามมาก เป็นแบบคล่ืนน ้าในทะเลสาบซ่ึง
อยูใ่กลก้บัวดัทีเดียว พระพุทธรูปองคน้ี์ตั้งอยูก่ลางแจง้ติด
กบัเนินขา สร้างโดยพระเจา้ธาตุเสนผูค้รองราชยเ์ม่ือพ.ศ. 
๑๐๐๒ ฐานพระพุทธรูปท าเป็นล้ินชกัหินเปิดปิดได ้เคยพบ
ของโบราณเกบ็ไวใ้นนั้น  
.....เม่ือกลุ่มพระสงฆเ์ดินทางถึงกรุงโคลมัโบ ท่านรัฐมนตรีดิเนศ คุณวฒันะมาถวายน ้าปานะเป็นการ
เล้ียงส่งก่อนกลบัไทย คณะสงฆเ์ดินทางกลบัประเทศไทยในวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ในขณะท่ี
คณะคฤหสัถไ์ปเยีย่มชมสิคิริยะ มิหินตเล อวคุณะ วดักลัยาณี ท่านรัฐมนตรีดิเนศ คุณวฒันะ ไดเ้ล้ียง
ส่งท่ีสภาชาวพุทธศรีลงักา กรุงโคลมัโบ คณะคฤหสัถน้ี์กลบัถึงประเทศไทยในวนัท่ี ๑ กนัยายน  
.....รวมความวา่พวกเราทุกคนกลบัถึงไทยโดยสวสัดิภาพ น าความทรงจ าท่ีงดงาม เก่ียวกบัพุทธ
ศาสนาและประชาชนในศรีลงักาติดใจกลบัมา การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้พระพุทธศาสนา
คร้ังน้ีประผลส าเร็จในการสานต่อความสัมพนัธ์ทางศาสนาระหวา่งประเทศศรีลงักาและประเทศ
ไทยท่ีพระอุบาลีไดเ้ร่ิมไวเ้ม่ือ ๒๕๔ ปีมาแลว้ พวกเรา
เพียงแต่เดินตามรอยของพระธรรมทูตไทยผูย้ิง่ใหญ่รูปน้ี 
ของขวญัล ้าค่าท่ีคณะของเราไดน้ ากลบัมาคือพระบรม
สารีริกธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จากวดัถูปา
รามซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ท่ีสุดในศรีลงักา  
.....คณะของเราไดช่้วยกนัอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุดว้ยการประคองส่งต่อๆ กนัมาจนถึงเมืองไทย 
ขณะเดินทางกลบัประเทศไทยพวกเราไดป้รึกษากนัก่อนลงจากเคร่ืองบินวา่เราควรจะประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุไวใ้นท่ีใดจึงจะเหมาะสม เม่ือปรึกษากนัแลว้พวกเราเห็นวา่เน่ืองจากวดัประยรุ
วงศาวาสก าลงับูรณะพระเจดียข์องวดัอาย ุ๑๘๐ ปีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี ๓ เป็นพระเจดียสู์งท่ีสุดใน
ยคุรัตนโกสินทร์ตอนตน้จึงสมควรท่ีพวกเราจะอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในพระ
บรมธาตุมหาเจดียว์ดัประยรุวงศาวาส 



 คติธรรมในองคพ์ระเจดีย ์ 

.....การไปเยอืนศรีลงักาคร้ังน้ีท าใหไ้ดค้วามรู้วา่รูปทรงของเจดียห์รือสถูปทั้งในศรีลงักาและในไทย
มีหลายรูปแบบ เช่น รูปทรงระฆงั รูปทรงกองฟาง รูปทรง
โอคว  า่ รูปทรงดอกบวั รูปทรงฟองน ้า ตวัอยา่งเช่น พระ
สถูปสุวรรณมาลีของศรีลงักามีรูปทรงเหมือนฟองน ้า ส่วน
พระบรมธาตุมหาเจดียว์ดัประยรุวงศาวาสมีรูปทรงเหมือน
ระฆงัคว  า่  
.....เม่ือช่างศรีลงักาและช่างไทยสมยัโบราณสร้างสถูปหรือเจดียถ์วายเป็นพุทธบูชา พวกเขาไดฝ้าก
คติธรรมทางพระพุทธศาสนาไวก้บัองคส์ถูปหรือเจดีย ์ซ่ึงพอตีความไดด้งัน้ี  
๑. ฐานรากใตดิ้นหมายถึงธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์  
๒. ส่วนท่ีเป็นฐานสถูปหรือเจดียเ์หนือพื้นดินข้ึนมามี ๓ ชั้นหมายถึงพระรัตนตรัย  
๓. ถดัจากนั้นเป็นรูปโดมทรงฟองน ้าหรือระฆงัคว  า่เป็นตน้หมายถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ  
๔. ต่อจากนั้นเป็นบลัลงักส่ี์เหล่ียมหมายถึงอริยสัจ ๔  
๕. ถดัจากนั้นไปเป็นปลอ้งไฉนหมายถึงนวงัคสัตถุศาสน ์ 
๖. ต่อจากนั้นเป็นปลียอดหมายถึงมรรค ๔ ผล ๔  
๗. ยอดบนสุดเป็นรูปทรงกลมหมายถึงพระนิพพาน  
.....วดัประยรุวงศาวาสไดท้ าพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากศรีลงักา ณ วหิาร
พระพุทธนาคเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชาเป็นเวลา ๑ ปี ก่อนท่ีน าไปประดิษฐาน
ในพระบรมธาตุมหาเจดียห์รือสถานท่ีอนัควรต่อไป  
.....ขอจบบนัทึกการเดินทางเยอืนสยามนิกายในศรีลงักาดว้ยค าอวยพรแบบศรีลงักาวา่ อายบุวร 
แปลวา่ ขอใหทุ้กท่านมีอายยุิง่ยนืนาน 

 


