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หลวงพอไปยุโรปครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการบุกเบิกงานดานการศึกษาสงฆ ของกองศาสน
ศึกษา กรมการศาสนา โดยการคิดริเริ่มของ นายมานพ พลไพรินทร ผูอํานวยการกองศาสน
ศึกษา ตั้งแตครั้งยังเปนหัวหนาฝายบริหารการศึกษาของคณะสงฆ ซึ่งถือไดวาเปนยุคทองของ
การศึกษาของคณะสงฆอยางแทจริง
ทานที่ติดตามอานหนังสือ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ ของหลวงพอมาโดยตลอด คงจะจําได
วา เมือ่ ป ๒๕๓๔ วันที่ ๑๑-๒๓ กรกฎาคม หลวงพอไดไปประเทศสหรัฐอเมริกา มาครั้งหนึ่งแลวดวยภารกิจ
เดียวกัน ซึ่งผูเขียนขอเลามูลเหตุยอ ๆ ดังตอไปนี้

กองศาสนศึกษาไดเริ่มวางแผนสงเสริมและอุดหนุนการศึกษาของคณะสงฆอยางจริงจัง
และตอเนื่อง เมื่อนายมานพ พลไพรินทร เขารับตําแหนงหัวหนาฝายบริหารการศึกษาของคณะ
สงฆ เมื่อป ๒๕๒๕ จนกระทั่งการศึกษาของคณะสงฆภายในประเทศมีนโยบายที่ชัดเจน มีการ
ดําเนินงานเปนระบบมากขึ้น มีงบประมาณอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เกิดจากการ
รวมมือใหความสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝาย ทั้งรัฐบาลและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรผูทรงเกียรติ
หลายทาน เจาหนาที่ผูรว มงานปฏิบตั ิอยางจริงจังเข็มแข็ง ตลอดจนเจาหนาที่สาํ นักงบประมาณ
ที่เอาใจใสศึกษางานดานนี้อยางแข็งขัน
เมื่อการศึกษาของคณะสงฆภายในประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น
กรมการศาสนาเริ่ม
มองเห็นความสําคัญของการเผยแผการศึกษาของสงฆในตางประเทศ ทั้งนี้เพราะเราใหพระสงฆ
จํานวนหลายรูป ไปเผยแผพระพุทธศาสนาตามลําพังมานานแลวในตางประเทศ ไมวาจะเปน
อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ประเทศแถททวีปยุโรป
สําหรับประเทศแถบเอเชียก็จะมีเฉพาะ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียเทานั้น ที่กรมการ
ศาสนาและแมกองธรรมสนามหลวงไดเขาไปดูแล จัดใหมีการสอนธรรมสนามหลวงครั้งที่ ๒ ขึ้น
ในประเทศมาเลเซีย เปนประจําทุกปตอเนื่องกันมา ดังนั้นจึงเกิดความคิดวาจะตองหาทาง
อุดหนุน และ สงเสริมพระสงฆทไี่ ปปฏิบตั ิศาสนกิจในตางประเทศ โดยเฉพาะในแถบอเมริกา
ยุโรป และออสเตรเลีย ใหมีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ใหแพรหลายออกไปใหจงได
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แตเนื่องจากขอมูลที่จะใหความรูแกกรมการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีนอย จึงจําเปนที่
จะตองมีการศึกษาความเปนไปไดในการจัดการศึกษาดานนี้ กอนที่จะมีการวางแผนดําเนินการ
ตอไป
กรมการศาสนาจึงไดเริ่มโครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรมในตางประเทศขึ้น ทั้งนี้จะตองมีความรวมมือเกิดขึ้นทั้ง ๒ ฝาย คือ ฝายฆราวาสโดย
กรมการศาสนา และฝายพระสงฆโดยมหาเถรสมาคม
ในป ๒๕๓๔ มหาเถรสมาคมไดมมี ติให พระธรรมราชานุวัตร เจาคณะภาค ๓ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนหัวหนาคณะพระสงฆไทยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ หลวงพอวัดอัมพวัน เดินทางรวมไปดวย ทั้งนี้เพื่อให
ไดชวยพิจารณาวาจะสงเสริมการศึกษาธรรมปฏิบัติใหควบคูไปกับการสงเสริมทางปริยัติธรรม
อยางไรไดบา ง ซึ่งทําใหทุกทานไดอาน “กฎแหงกรรม” ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่หลวงพอ
ไดเลาใหฟงไปแลว เปนคติขอคิดมากมาย
ในป ๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมไดมมี ติให คณะเจาหนาที่ชุดเดิมไปศึกษาความเปนไปไดใน
การจัดการศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด แตครั้งนี้หลวงพอไมสามารถเดินทาง
รวมไปในคณะได เนือ่ งจากติดศาสนกิจมากมาย ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายมากที่พวกเราไมมี
โอกาสไดพบกับกฎแหงกรรมในประเทศออสเตรเลียจากหลวงพอ
สําหรับในป ๒๕๓๖ นี้ มหาเถรสมาคมไดมีมติใหพระธรรมราชานุวัตร และคณะสงฆ
ซึ่งมีหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล รวมเดินทางไปศึกษาขอมูลความเปนไปไดในการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม ในประเทศยุโรประหวางวันที่ ๑๔-๒๔ กรกฎาคม ๑๕๓๖ เนื่องจากมี
ระยะเวลาจํากัด จึงกําหนดใหเดินทางไปไดเพียง ๕ ประเทศเทานัน้ คือ เนเธอรแลนด
เยอรมัน สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส และอังกฤษ การเดินทางไปครั้งนี้ มีพระธรรมราชานุวตั ร
เปนหัวหนาคณะฝายสงฆ และนายจําเริญ เสกธีระ อธิบดีกรมการศาสนา เปนหัวหนาคณะฝาย
ฆราวาส
การเดินทางไปศึกษาขอมูลในครั้งนี้ มีเรื่องราวที่นาสนใจ และเหตุการณตนื่ เตนหลาย
ตอน ซึ่งผูเขียนเชื่อวาทุก ๆ ทาน อยากจะฟงจากคําบอกเลาของหลวงพอทานเองมากกวา แต
เสียดายวาไมสามารถเรียบเรียงมาลงในกฎแหงกรรมเลม ๗ ไดทัน จึงขอผัดไวลงในเลม ๘
ตอไป สําหรับในตอนนี้ผเู ขียนขอเลาเพียงยอ ๆ พอเปนสังเขป ดังนี้
วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖
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คณะเดินทางพรอมกันทีส่ นามบินดอนเมือง เวลา ๑๖.๐๐ น. และเดินทางโดยสายการบิน
คาเธยแปซิฟก และเปลี่ยนเครื่องที่ฮองกง เดินทางถึงประเทศเนเธอรแลนด ในวันที่ ๑๕
กรกฎาคม เวลา ๘.๕๐ น.
เรื่องราวในชวงนี้คือ มีสมาชิกในคณะเดินทาง ๓ ทาน ที่วีซาเขาประเทศฝรั่งเศสและ
อังกฤษไมเรียบรอย มีปญหา แตก็ยังตกลงใจรวมเดินทางไปดวย หวังแกปญ
 หากันขางหนา ซึ่ง
เปนมูลเหตุใหเกิดเหตุการณตอไป
ในวันที่ ๑๕ นี้ ไดไปเยีย่ มชม วัดพุทธาราม ในกรุง Amsterdam และในตอนค่ําไดไป
เยี่ยมชมกิจการของวัดพุทธาราม ที่เมือง Waalwijk
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖
เดินทางตอไปยังประเทศเยอรมัน พักที่เมืองแฟรงคเฟรต
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖
เดินทางไปประเทศสวิตเซอรแลนด พักที่เมืองลูเซิรน ในวันนี้ไดไปเยี่ยมชมวัดไทย
สวิตเซอรแลนด ที่เมืองซูริค
เรื่องราวในชวงนี้ หลวงพอไดพบกับลูกศิษยที่รูจักหลวงพอจากการอานหนังสือกฎแหง
กรรม และมีความเลื่อมใสศรัทธานําหลักคําสอนไปปฏิบัตกิ รรมฐานและสวดพุทธคุณฯ เปน
ประจํา โดยไมเคยพบตัวจริงหลวงพอเลย และทราบวามีลูกศิษยเชนนี้อยูมากในซูริค “คุณสุนิ
สา” มีอาการขนลุกซูไปทั่วกายเมื่อทราบวาเปนหลวงพอจรัญ ยอตัวลงกราบหลวงพอดวยดวงตา
ที่ชุมไปดวยหยาดน้าํ ใส
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖
ไปชมยอดเขา TITLIS ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูแมวาจะเปนชวง Summer
ขณะที่คณะเราไปชมยอดเขา TITLIS อยูนั้น มิจฉาชีพในประเทศที่ไดชื่อวาปลอดภัย
ที่สุดในโลก ไดโจรกรรมทรัพยสินในหองพักของคณะเดินทางพวกเรา ไดของมีคาและเอกสารไป
หลายอยาง...แตก็เปนการเสียเพื่อที่จะได...เปนการเปดทางออกใหแก คุณสมัย และ ดร.ชลัน
กร ไดทาํ วีซา และไปพบเรื่องราวของคนตางชาติที่ปฏิบตั ิการทําลายชื่อเสียงของประเทศไทย
จากทานเอกอัคราชทูตไทย...(หลวงพอทาน “กําหนดหนอ”)
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖
เดินทางสูประเทศฝรั่งเศส พักทีก่ รุงปารีส
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วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖
ไดไปเยี่ยม วัดธรรมาภิรมย ที่ Choisy-le-Roi
ตอนค่ําไปโปรดญาติโยมที่บา น คุณนิพนธ พบ คุณซูซาน ที่มีประสบการณเกีย่ วกับผี
ฝรั่งและพบเด็กหญิงวัยรุน ผูนา รักเชื้อสายลาว ผูมญ
ี าณบอกเหตุจากความฝนวา หลวงพอจะมา
เยี่ยมที่บาน ทั้ง ๆ ทีไ่ มเคยพบหลวงพอมากอนเลย
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖
เดินทางสูประเทศอังกฤษ โดยนั่งเรือขามชองแคบอังกฤษ พักที่กรุงลอนดอน ตอน
เย็นไดไปเยี่ยม วัดอมราวดี วัดปา สายทาน อาจารยหลวงพอชา มีทานเจาคุณพระสุเมธา
จารย พระชาวอเมริกนั เปนเจาอาวาส ที่วดั มีพระภิกษุชาวตางชาติ ๑๔ รูป และกําลังขยาย
สาขาไปในภูมิภาคตาง ๆ อีกมาก
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖
เยี่ยมวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖
คณะสงฆโปรดญาติโยมที่รานอาหารกินรี รานของคุณแดง นองสาวคุณวิบูลยพร อัต
ถากร บาย ๔ โมงเย็น เดินทางไปสนามบิน Heathrow ขึ้นเครื่องบินกลับไทย
เหตุการณตนื่ เตนบนเครื่องบินโดยสาร CX 705 เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ ๒๓
ขณะที่ทุกคนกําลังหลับสนิท มีนา้ํ หยดลงจากเพดานหองโดยสาร ลงใสศรี ษะ ดร.ชลันกร และ
คุณถวิล จากนั้นก็ลามไปสูคนอื่น ๆ ในคณะของเรา ไมมีผใู ดสังเกตวา หลวงพอกําลัง
บริกรรม เพราะมัวแตใจจดจอกับปริมาณน้าํ ทีห่ ยดไหลเพิ่มมากขึ้นทุกที พนักงานบนเครื่องและ
ผูโดยสารเริ่มหวาดวิตก เพราะเหตุการณเชนนี้อาจเปนสาเหตุใหไฟฟาลัดวงจรและเครื่องบิน
ระเบิดได ถาภายใน ๒๐ นาทีนนี้ ้ําไมหยุดไหล...(หลวงพอ “กําหนดภาวนา”)
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖
กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ เมื่อเวลา ๒๐.๑๐ น. ทานผูม ีเกียรติและคณะ
ญาติโยมลูกศิษย รอรับหลวงพอและคณะอยูที่หองรับรองของการทาอากาศยานดวยความปติ
ยินดี
จบบันทึกสรุปของผูเขียนเพียงเทานี้ รายละเอียดของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งแฝง
ไวดวยกฎแหงกรรมและธรรมะ หลวงพอจะเมตตาบรรยายใหผูใฝในธรรม ไดทราบในโอกาสตอ
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ๆ ไป ซึ่งจะไดนําลงพิมพในหนังสือ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๘ ในป ๒๕๓๗ อีกครั้ง
หนึ่ง ขอไดโปรดติดตามตอไป
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