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เกิดวัน

๒ฯ๗ คํา่ ปี ฉลู ตรงกับ วันที่ ๒๔
๑๔
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ บิดา ขุนก่ อเอ้อุกฤษ (ผา) มารดา นางก่ อเอ้อุกฤษ (ตา) ณ บ้านยางน้อย
ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชาเป็ นสามเณร

วันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๑ ทีว่ ดั ยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระครูพนิ ิฐศีลคุณ
เจ้าคณะอําเภอเขื่องใน วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
เป็ นพระอุปชั ฌาย์

อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ

วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๐๑ ณ พระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
-พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร ์ ปุณฺณโก ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
(ภายหลังได้รบั พระราชทานสถาปนาเป็ นที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็ นพระอุปชั ฌาย์
-พระวินยั กิจโกศล (อิน ติสฺสสโร ป.ธ.๖) ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส (ภายหลังได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณ
ศักดิ์เป็ นพระราชาคณะชัน้ ราชที่ พระราชปัญญามุนี) เป็ นพระกรรมวาจาจารย์
-พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖ ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส (ภายหลังได้รบั พระราชทานสมณศักดิ์เป็ นที่
พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั -๒๕๔๙) เป็ นพระอนุ สาวนาจารย์

วิทยฐานะ

วิทยฐานะสายสามัญ
พ.ศ. ๒๔๙๑ จบชัน้ ประถมปี ท่ี ๔ ทีโ่ รงเรียนประชาบาล (พรหมพิทยา) บ้านยางน้อย ตําบลก่ อเอ้
อําเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๐๓ จบชัน้ บาลีอบรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วิทยฐานะพระปริยตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนักธรรมชัน้ ตรีได้ สํานักเรียนวัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขือ่ งใน จังหวัด
อุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนักธรรมชัน้ โทได้ สํานักเรียนวัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขือ่ งใน จังหวัด
อุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนักธรรมชัน้ เอกได้ สํานักเรียนวัดมณีวนาราม อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๐๑ สอบประโยค ป.ธ.๓ ได้ สํานักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร

การศึกษาอบรมภาคปฏิบตั ิ

การศึกษาอบรมปฏิบตั ิ วปิ สั สนากรรมฐาน
พ.ศ. ๒๔๙๑ หลังจากบรรพชาเป็ นสามเณรแล้วได้ตดิ ตามพระอาจารย์จาริกไปอบรมและปฏิบตั ิ
ธุดงควัตร ยังสํานักกรรมฐานต่างๆ ในพื้นทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร
เป็ นเวลา ๓ เดือน
พ.ศ. ๒๔๙๗ เข้าอบรมกรรมฐาน ณ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร เป็ นเวลา ๓ เดือน จนจบ
หลักสูตรทีส่ าํ นักกําหนด
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็ นกรรมการและเลขานุการ โครงการฟื้ นฟูการปฏิบตั ิวิปสั สนากรรมฐาน ณ
วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร (ถึง ปี พ.ศ.๒๕๑๘)
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็ นเลขานุ การโครงการอบรมวิปสั สนากรรมฐาน ณ สํานักวัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร และเข้ารับการอบรมปฏิบตั กิ รรมฐานตามหลักสูตรของสํานัก อย่างต่อเนื่อง (ถึง ปี พ .ศ.
๒๕๑๘ ก่ อนเดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา)
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็ นประธานโครงการอบรมวิปสั สนากรรมฐาน (เพือ่ ชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ) ที่
วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา (ถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นประธานโครงการปฏิบตั ิธรรมวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร นําคณะสงฆ์และ
พระภิกษุสามเณรนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี และ
๕ ธันวามหาราช พร้อมกับเปิ ดให้นักเรียนนิสติ นักศึกษาข้าราชการพ่อค้าและประชาชน เข้ารับการอบรมปฏิบตั ิ
ธรรมอย่างเคร่งครัด โดยจัดหลักสูตร ครัง้ ละ ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน และ ๑ เดือน อย่างต่อเนื่อง (ถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นเจ้าสํานักปฏิบตั ธิ รรมวัดยานนาวา โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้
พิจารณาประกาศให้ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็ นสํานักปฏิบตั ธิ รรม ประจํากรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑

การศึกษาอบรมพิเศษนอกระบบ
นอกจากการศึกษาสายสามัญและปริยตั ธิ รรมในระบบ และการศึกษาอบรมวิปสั สนากรรมฐานแล้ว
พระพรหมวชิรญาณ ยังใฝ่ ใจต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรูน้ อกระบบ ทัง้ ทางคดีโลกและคดีธรรม จากครู
อาจารย์ จากตํารับตํารา จากห้องสมุด จากสือ่ ต่างๆ จากการสดับตรับฟังปาฐกถาการบรรยายการสนทนาธรรม
ตลอดถึงโดยการเดินทางไปสังเกตการณ์และทัศนศึกษา ทัง้ ในประเทศและในต่างประเทศ เพือ่ สังสม
่
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
โดยเฉพาะการศึกษาอบรมในด้านอักษรศาสตร์และการประพันธ์ (ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง) เคย
มีผลงานนําตีพมิ พ์ลงในนิตยสารและวารสาร ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในวาระต่างๆเสมอมา กับทัง้ ได้
ส่งผลงานต่างๆ เข้าประกวด และได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาหลายครั้ง
นอกจากนัน้ พระพรหมวชิรญาณ ยังใฝ่ ใจศึกษาหาความรูใ้ นด้าน จิตรศิลป์ สังคม ปรัชญา จิต
วิทยา รัฐศาสตร์ การปกครอง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ อิเลคทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์ เคยเข้ารับ
การอบรมวิชาการหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ วิชาเลขานุ การ และการบริหารจัดการ เป็ นต้น เพื่อประโยชน์
แก่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการกุศลสงเคราะห์ต่อสังคม
นอกจากวิชาความรูด้ งั กล่าว พระพรหมวชิรญาณ ยังสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรูใ้ นด้าน ดารา
ศาสตร์ และ โหราศาสตร์ มาแต่ยงั เป็ นสามเณร มิใช่เพือ่ ส่งเสริมความงมงาย หรือ คัดค้านกฎแห่งกรรม หรือ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาใดๆ แต่สนใจใฝ่ รูใ้ นฐานะเป็ นศาสตร์สถิติ โดยถือคติว่า ศาสตร์ทกุ
สาขา ถ้านํามาใช้เป็ น ย่อมยังประโยชน์ให้สําเร็จแก่ ตนและสังคมได้
เพราะฉะนัน้ ท่านจึงได้ นําศาสตร์ต่างๆทีศ่ ึกษาค้นคว้าได้ ม าใช้เป็ นสือ่ นําคนเข้าถึงธรรมและนํา
ธรรมเข้าถึงคน เพือ่ ชี้นาํ และอนุ เคราะห์ประชาชน ให้มีกาํ ลังใจ ใช้ สติยบั ยัง้ ตัง้ อยู่ในความไม่ประมาท และใช้
ปัญญาป้ องกันแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องผิดพลาดต่างๆ เพือ่ พั
ฒนาชีวติ จิตใจให้สามารถบําเพ็ญ
หิตานุ หติ ประโยชน์แก่ ตนและส่วนรวมให้ยิ่งๆขึ้นต่อไป

ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ ง

ตําแหน่ งหน้าทีท่ างการคณะสงฆ์ในประเทศไทย
-พระอุปชั ฌาย์ประเภทวิสามัญ (สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งตัง้ ) ๒๕๒๗
-กรรมการมหาเถรสมาคม (มีฐานะเท่ากับรัฐมนตรีของรัฐบาล) ซึง่ เป็ นองค์การบริหารสูงสุดของคณะ
สงฆ์แห่งประเทศไทย (สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งตัง้ ) พ.ศ.๒๕๔๔
-รองประธานกรรมการฝ่ ายการสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔
-กรรมการฝ่ ายปกครอง ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔-กรรมการฝ่ ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔
-กรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจํา(พ.ศ.ป.) ของมหาเถรสมาคม๒๕๔๔
-เจ้าอาวาสวัดยานนาวาพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
(สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตัง้ ) พ.ศ.๒๕๔๔
-เจ้าสํานักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๔-

-รองประธานกรรมการประสานศูนย์สงเคราะห์และฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดของมหาเถรสมาคม
พ.ศ.๒๕๔๕
-รองประธานกรรมการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ และการจัดประโยชน์ทดี่ ินวัดร้าง และศาสนสมบัติ
กลาง ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
-กรรมการหน่ วยอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๖
-กรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอบรมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ของมหาเถรสมาคม
พ.ศ.๒๕๔๖
-กรรมการจัดทําหลักสูตรอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตําบลของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๖
-กรรมการทีป่ รึกษากรรมการโรงพิมพ์สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติของมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖
-กรรมการติดตามและประสานงานตามมติมหาเถรสมาคม ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
-ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พระสงฆ์นกั เผยแผ่ธรรมเพือ่ พัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย
(ศูนย์พระสงฆ์อาสาสมัคร จัดพระสงฆ์เข้าสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมอาชีวะและมหาวิทยาลัย) ตามขอคํา
ขอของสถาบันต่างๆ สังกัดสํานักเรีย นวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖
(โครงการฯ นี้ ได้ส่งนักเรียนนิสติ นักศึกษาและผูร้ บั การอบรมเข้าสอบธรรมศึกษาในสนามหลวงแผนก
ธรรมทุกชัน้ มีสถิตสิ ง่ เข้าสอบและสอบได้เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศไทยทุกปี นับแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบนั )
-ได้รบั อนุ มตั ิจากมหาเถรสมาคมให้เป็ นผูแ้ ทนมหาเถรสมาคม เพือ่ ดํารงตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
ส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานโครงการครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนและสถาบันต่างๆ (หนึ่งครูพระหนึ่งตําบล ๘,๐๐๐ ตําบล ทัวประเทศไทย
่
เพือ่ พัฒนาชีวิตจิตใจเยาวชน
และประชาชนให้เป็ นกัลยาณชนคนดี) ตามคําขอของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ของรัฐบาลไทย
พ.ศ.๒๕๔๗
- คณะทํางานกิจกรรมวัดไทยในต่างประเทศ ของมหาเถรมาคม (ประเทศไทย) พ.ศ.๒๕๔๗
-กรรมการเร่งรัดการออกเอกสิทธิ์และการจัดประโยชน์ทดี่ ินวัดร้างและทีด่ ินศาสนสมบัตกิ ลางใหม่ของ
มหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗
-กรรมการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗-กรรมการกลันกรองเลื
่
อ่ นระดับพนักงานศาสนการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗
-ประธานกรรมการอํานวยการโครงการพระไตรปิ ฎกฉบับผูเ้ ริ่มศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ๗๒ พรรษา ๒๕๔๗ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗
-กรรมการประสานงานการจัดนิทรรศการฉลองครบ๒๕๐ ปี การสถาปนานิกายสยามวงศ์ของประเทศ
ศรีลงั กา ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
-กรรมการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรไปเดินห้างสรรพสินค้าและตลาดนัดของมหาเถร
สมาคม พ.ศ.๒๕๔๗

-กรรมการพิจารณาจัดการดําเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดั รูปทีด่ ินเพ่อื พัฒนาพื้นที่ พ.ศ…
ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗
-กรรมการกําหนดนโยบายงบประมาณศาสนสมบัติกลางเพือ่ การพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗
-คณะทํางานและผูแ้ ทนมหาเถรสมาคมออกไปสงเคราะห์พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใน ๓ จังหวัด
ภาคใต้ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๗
-เจ้าสํานักปฏิบตั ธิ รรมประจํากรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ ๒๕๔๗
-คณะกรรมการพิจารณากิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ของมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗
-กรรมการกลันกรองเรื
่
่องทีค่ วรนําเสนอมหาเถรสมาคมของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๘-กรรมการอํานวยการข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘-กรรมการโครงการหนึ่งวัดหนึ่งศูนย์การเรียนรู ้ (One Temple One E-Learning Center:
OTEC) ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘
-กรรมการพิจารณาโครงการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘-กรรมการพิจารณาโรงเรียนวิถีธรรมของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘
-กรรมการปรับปรุงคณะกรรมการร่างกฎระเบียบคําสังข้
่ อบังคับและประกาศ ของมหาเถรสมาคม
พ.ศ.๒๕๔๘
-คณะทํางานและผูแ้ ทนมหาเถรสมาคมออกไปสงเคราะห์พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใน ๖ จังหวัด
ภาคใต้ ทีป่ ระสบภัยคลืน่ ยักษ์สนึ ามิ ๒๕๔๘
-กรรมการจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสฉลองสิรริ าชสมบัติ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั พ.ศ.๒๕๔๙
-พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รบั มอบหมายจากมหาเถรสมาคม ให้เป็ นผูด้ ูแลวัดพุทธธรรม เมืองวิลโลบรูค มลรัฐ
อิลลินอยส์ ตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการวัดนัน้ และของประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ตําแหน่ งหน้าที่พิเศษในประเทศไทย

-ประธานกรรมการอุปถัมภ์ “สํานักเรียนและสํานักปฏิบตั ธิ รรม” ณ วัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๖-ประธานกรรมการ “มูลนิธพิ ระพุทธโลกนาถสุโขทัย ”วัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๒๘-กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๐-กรรมการร่างหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย (โดยสมัชชาสงฆ์ไทยใน
สหรัฐอเมริกา ร่วมกับมหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ
ดําเนินการในนามของคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. ๒๕๓๒

-ประธานทีป่ รึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ บ้านยาง
น้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๙
-ประธานทีป่ รึกษากองทุน“เทพประสิทธิ์”เพือ่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๐
-กรรมการทีป่ รึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนไทย
ในต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐
-กรรมการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ซึง่ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ มหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้นพ.ศ.๒๕๔๒
-อาจารย์บณั ฑิตพิเศษสาขาวิชาไทยศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหงพศ.๒๕๔๒
-ทีป่ รึกษามูลนิธิกาญจนบารมี ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.๒๕๔๒
-ประธานทีป่ รึกษาฝ่ ายบรรพชิตมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช พ.ศ. ๒๕๔๓
-เป็ นผูค้ ิดชื่อเพือ่ พระราชทานถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๔๓
-เป็ นผูค้ ิดชื่อเพือ่ พระราชทานถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ๒๕๔๓
-ประธานโครงการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (รพ.สงฆ์) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
อุบลราชธานี ขนาด ๔๐๐ เตียง ในงบประมาณก่ อสร้าง ๘๐๐-๑,๐๐๐ ล้านบาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.๒๕๔๔
-ประธานกรรมการโครงการพัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ และการ
ส่งเสริมการปฏิบตั ิธรรม วัดยานนาวา เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. ๒๕๔๔
-ประธานมูลนิธโิ รงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ สนับสนุ นการก่ อสร้างโรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(รพ.สงฆ์) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕-ประธานมูลนิธพิ ระรัตนตรัย (เพือ่ ส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
ธรรม และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย )์ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗
-ประธานมูลนิธพิ ระพรหมวชิรญาณ จังหวัดขอนแก่ น ประเทศไทย เพือ่ การศึกษาสงเคราะห์
เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสทีเ่ รียนดีในชนบท พ.ศ.๒๕๔๘
-รองประธานสภาธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย เพือ่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘
-ประธานกรรมการพัฒนาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เฉลิม
พระเกียรติ ในวโรกาส ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ คือ
-สร้างศาลาทรงงานในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯบ้านยางน้อยอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ
๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ สิ้นเงินไป ๑๒ ล้านบาท
-สร้างสวนสมเด็จฯสิรกิ ิต์ิ บ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘
สิ้นเงินไป ๔๒ ล้านบาท
-สร้างอาคารแสดงและจําหน่ ายสินค้าศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ
๔ หลัง พร้อมซุมประตู
้
ตลาดศิลปาชีพฯดังกล่าว พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๑๐ ล้านบาท

-พัฒนาสนามกีฬาในโครงการศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๖ ล้านบาท
-สร้างถนนและลานจอดรถในโครงการตลาดศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระ
เกียรติฯ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๕ ล้านบาท
-สร้างป้ อมตํารวจดูแลโครงการศิลปาชีพฯบ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๘ แสนบาท
-สร้างสระบัวในโครงการสวนสมเด็จสิรกิ ิต์บิ ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๑.๕ ล้านบาท
-ปลูกป่ าในโครงการสวนสมเด็จสิรกิ ิต์ิ และในโครงการศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย อุบลราชธานี
เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมจัดเจ้าหน้าทีด่ ูแลรักษา พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๒ ล้านบาท
-สร้างถังเก็บนํา้ ส่งนํา้ ใช้ในโครงการสวนสมเด็จสิริกิต์แิ ละในโครงการศิลปาชีพฯบ้านยางน้อย
อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๕ แสนบาท
-ประธานโครงการบุรณพัฒนาภายในอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ๓ ชั้น หอพระไตรปิ ฎกและกุฏิ
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พ .ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖
เป็ นเงิน ๑๕ ล้านบาท
-ทีป่ รึกษาสมาคมความมัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๗
-กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๔๗
-ประธานโครงการบุรณพัฒนาพระอาราม วัดยานนาวา กรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (โดยพระบรมราชานุ ญาต) พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้
-ประธานโครงการสร้างกุฎีสงฆ์ ๕ ชัน้ วัดยานนาวา (รื้อกุฎิ ก.๑๐ ก.๑๑ และ ก.๑๒ ที่ทรุด
โทรม ในพื้นทีเ่ ดิม พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ ในงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท)
-ประธานโครงการปรับปรุงพัฒนาสร้างร้านค้ารอบวัดยานนาวาขึ้นใหม่ (กําลังดําเนินการ) พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๕๒ ในงบประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท
-เป็ นประธานโครงการบุรณพัฒนาพระอุโบสถวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร หลังปัจจุบนั ที่
ทรุดโทรมให้แข็งแรงและสวยงาม (กําลังดําเนินการ) พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ ในงบประมาณ ๕๕ ล้านบาท
- ประธานกรรมการบุรณพัฒนาเก๋งจีน วัดยานนาวา (กําลังดําเนินการ) ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ในงบประมาณ
๕ ล้านบาท
-ประธานกรรมการบุรณพัฒนาเรือสําเภา (กําลังดําเนินการ) ๒๕๔๗-๒๕๕๕ ในงบ๑๐ ล้านบาท
-ประธานกรรมการสร้างอาคารการศาสนศึกษา และปฏิบตั ธิ รรม เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๔ ชั้น (กําลังดําเนินการ) ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ในงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท
-ประธานโครงการสร้างพระบรมราชานุ สาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ทีล่ านหน้า
เรือสําเภาวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) โดยพระบรมราชานุ ญาต พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั (กําลังดําเนินการ) ๒๕๔๗-๒๕๔๕๐ ในงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท
-ทีป่ รึกษาพิเศษโครงการพระไตรปิ ฎก ฉบับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๕๔๘ ของกรมการศาสนา(ประเทศไทย) ๒๕๔๘

-ทีป่ รึกษาสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๘-ประธานอนุ กรรมการพิจารณากิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๕๔๙ และได้รบั มอบให้รอ้ ยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ สดุดแี ละถวาย
พระพรชัยมงคล ในนามของคณะสงฆ์ไทย ในมหามงคลสมัยนี้
-ผูท้ รงคุณวุฒสิ ถาบันวิจยั พุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๔๘
ตําแหน่ งหน้าที่ในต่างประเทศ
-เป็ นผูช้ ่วยเลขานุ การโครงการสร้างวัดไทย ณ นครลอส แอนเจลิส นอร์ธ ฮอลลีวูด สหรัฐฯ
(ฝ่ ายประเทศไทย) เพือ่ กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย สําหรับชุมชนไทยและชาวพุทธในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘
-ประธานกรรมการโครงการสร้างวัดธัมมาราม นครชิคาโก และเป็ นเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม
รูปแรก เพือ่ สงเคราะห์ชมุ ชนไทยและชาวพุทธในสหรัฐอเมริกา ๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบนั
-เป็ นคณะผูก้ ่ อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาฯ และได้รบั เลือกให้เป็ นประธานสมัชชาฯรูปแรก
เพือ่ บริหารองค์กรการจัดประชุมปรึกษาหารือกําหนดศาสนกิจอันเป็ นประโยชน์แก่ คณะสงฆ์แก่ ประชาชนและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้สอดคล้องเป็ นแบบฉบับอันหนึ่งอันเดียวกัน (ติด ต่อกัน ๖ สมัย) ๒๕๑๙-๒๕๓๐
-ในฐานะประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็ นประ ธาน นําคณะสงฆ์ไทยทุกรัฐ ในสหรัฐฯ
เผยแผ่ธรรม โดยเน้นให้ชาวพุทธในสหรัฐฯปฏิบตั ใิ นหลักเบญจศีลอย่างเคร่งครัด คือการไม่เบียนเบียนทําลาย
กันในทางชีวติ ไม่ล ักขโมยแย่งชิงทรัพย์สนิ สิ่งของกัน ไม่แย่งชิง หรือผิดประเวณีในคู่ครองกัน ไม่โกหกหลอก
ลวงกัน ไม่มวสุ
ั ่ มอบายมุขหรือผลิตเสพขายสิง่ เสพติดให้โทษ ให้เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง และบําเพ็ญ
ตนเป็ นพลเมืองดี คือไม่ว่าจะอยู่ทไ่ี หน ให้รัก และทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อทีน่ นั ่ อันเป็ นหลักเมตตา ความรัก
ความปรารถนาดีต่อกัน อันจะนําสังคมไปสู่สนั ติภาพและสันติสุข ซึง่ พระสงฆ์ไทยในสหรัฐฯถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ
สืบมาแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบนั
-เป็ นประธานโครงการ ให้คําแนะนําปรึกษาอนุ เคราะห์สงเคราะห์โดยธรรมวิธีแก่ ชาวไทยชาว
พุทธอพยพและนานาชาติในสหรัฐอเมริกา ทีม่ ปี ญั หาในทางชี วิตจิตใจ เพือ่ ให้มีขวัญกําลังใจ ในการดํารงดําเนิน
ชีวิตทีถ่ ูกต้องดีงามและให้มีคุณค่ า ๒๕๒๐-ปัจจุบนั
-เป็ นประธานโครงการจัดแพทย์พยาบาลอาสาสมัคร เพือ่ ตรวจและบําบัดสุขภาพพลานามัยขัน้ พื้นฐาน
โดยใช้วดั ธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นสถานทีบ่ ริการฟรี ในวาระต่างๆ ๒๕๒๒-เป็ นประธานโครงการไมตรีสมั พันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกนั เพือ่ นบ้าน ในกิจกรรม
อันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน โดยใช้สถานทีว่ ดั ธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นศูนย์กลางการประชุมและในการ
จัดกิจกรรม ๒๕๒๕-ปัจจุบนั
-ประธานกรรมการโครงการสร้างวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และ
เป็ น เจ้าอาวาสรูปแรก เพือ่ กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ๒๕๒๕-๒๕๓๐
-ประธานกรรมการโครงการสร้างวัดพุทธรังษี นครไมอามี่ รัฐฟลอริด า สหรัฐอเมริกา และ
เป็ นเจ้าอาวาสรูปแรก เพือ่ กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ๒๕๒๕-๒๕๓๐
-เป็ นประธานอุปถัมภ์และทีป่ รึกษาในการสร้างวัดพุทธลาว แห่งรัฐอิลลินอยส์ เพือ่ พระสงฆ์

และชาวลาวอพยพในรัฐอิลลินอยส์ ๒๕๒๕-ปัจจุบนั
-เป็ นประธานอุปถัมภ์และทีป่ รึกษาในการสร้างวัดพุทธเขมร แห่งรัฐอิลลินอยส์ เพือ่ พระสงฆ์
และชาวเขมรอพยพในรัฐอิลลินอยส์ ๒๕๒๖-ปัจจุบนั
-เป็ นกรรมการอุปถัมภ์ทปี่ รึกษาวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน พ.ศ.๒๕๒๘-ถึงปัจจุบนั
-เป็ นกรรมการอุปถัมภ์ทปี่ รึกษาวัดพุทธรังษี นครไมอามี่ พ.ศ.๒๕๒๘-ถึงปัจจุบนั
-เป็ นกรรมการอุปถัมภ์และทีป่ รึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ๒๕๓๐- ถึง ปัจจุบ นั
-รองประธานอํานวยการสร้างวัดพุทธสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ๒๕๔๘-เป็ นประธานโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทศิ ศูนย์วปิ สั สนากรรมฐาน และศูนย์วฒั นธรรมอเมริกนั ไทย ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา เฉลิมพระ เกียรติ พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสฉลองสิริราช
สมบัตคิ รบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ และเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐
ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยความเห็นชอบของ มหาเถรสมาคม พ.ศ.
๒๕๔๕-(กําลังดําเนินการ)

งานการปกครองคณะสงฆ์

การปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทย
-เป็ นประจําสํานักงานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จงั หวัดอุบลราชธานี ๒๔๙๔-๒๔๙๗
-เป็ นประจําสํานักงานเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร สนองศาสนกิจต่างๆ
ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์ ปุณณกมหาเถร) เจ้าอาวาส ๒๕๐๑-๒๕๑๐
-เป็ นประจํากองงานเจ้าคณะตรวจการภาค ๓ (สนองงานบริหารคณะสงฆ์ในภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือของประเทศไทย) ๒๕๒๑-๒๕๑๐
-เป็ นเลขานุ การเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ๒๕๑๐-๒๕๓๐
-เป็ นเลขานุ การเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ (สนองงานบริหารคณะสงฆ์ในหนเหนือของประเทศ
ไทย ๒๕๐๘-๒๕๑๐
-เป็ นเลขานุ การเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก (สนองงานบริหารคณะสงฆ์ในหนตะวันออกของ
ประเทศไทย ๒๕๑๐-๒๕๓๐
-เป็ นผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ๒๕๑๖-๒๕๔๔
-เป็ นรองประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์วดั จักรวรรดิราชาวาส ๒๕๓๐-๒๕๔๔
-เป็ นประธานกรรมการฝ่ ายการปกครองคณะสงฆ์วดั จักรวรรดิราชาวาส ๒๕๓๐-๒๕๔๔
-เป็ นเจ้าคณะ ๑ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕-๒๕๓๘
-เป็ นเจ้าคณะ ๘ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๐-๒๕๔๔
-เป็ นผูร้ กั ษาการเจ้าคณะ ๖ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๓-๒๕๔๔
-ได้รบั พระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ดํารงตําแหน่ งเจ้าอาวาส
พระอารามหลวง วัดยานนาวา ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และเดินทางมารับตําแหน่ งอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

การปกครองคณะสงฆ์ในต่างประเทศ
-พ.ศ.๒๕๑๘ ขณะดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระสุธรี ตั นาภรณ์ ในฐานะเลขานุ การแม่กองงานพระธรรม
ทูตแห่งคณะสงฆ์ไทย ได้รบั บัญชาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์ ปุณณกมหาเถร) เจ้าอาวาสวัด
จักรวรรดิราชาวาส และ แม่กองงานพระธรรมทูต ให้เดินทางไปคลี่ คลายปัญหาและสนับสนุ นการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจของพระสงฆ์ และชาวไทยในนครนิวยอร์คและในสหรัฐอเมริกา (ร่วมกับเอกอัครราชทูตไทย ประจํา
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค) เมื่อปลายปี ๒๕๑๘
-เป็ นทีป่ รึกษาศูนย์พระพุทธศาสนาไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ นครชิคาโก เพือ่ สนับสนุ นกิจ กรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมไทยของชุมชนไทยในรัฐอิลลินอยส์ ๒๕๑๙
-เป็ นประธานกรรมการอํานวยการ (เจ้าอาวาส) วัดธัมมาราม นครชิคาโก ๒๕๑๙-เป็ นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสมหรัฐอเมริกา ๒๕๑๙-๒๕๓๐
-เป็ นประธานกรรมการอํานวยการ(เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท๊กซัส รูปแรก
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘
-เป็ นประธานอํานวยการ (เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี นครไมอามี่ รัฐฟลอริด า รูปแรก) ตามข้อ
เสนอของพระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซ.ี ผูป้ ระสานงานกับพุทธศาสนิกชน
ในนครไมอามี่ ในการสร้างวัดไทยในรัฐนัน้ ๒๕๒๕-๒๕๒๘
-เป็ นประธานอํานวยการวัดนวมินทรราชูทศิ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ และเฉลิมพระเกียรติ ใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม (ประเทศไทย) พ.ศ.๒๕๔๕-เป็ นประธานโครงการศูนย์วิปสั สนากรรมฐาน และ ศูนย์วฒั นธรรมอเมริกนั - ไทย ณ วัดนวมินทร
ราชูทศิ นครบอสตัน เฉลิมพระเกียรติฯ เพือ่ ประโยชน์และสันติสุขแก่ ชาวไทยชาวอเมริกนั และชาวโลก ๒๕๔๕
ถึงปัจจุบนั

งานการศึกษา

งานการศาสนศึกษาในสํานักในประเทศ
-พ.ศ.๒๕๑๖ ขณะดํารงสมณศักดิ์ทพี่ ระสุธีรตั นาภรณ์ ผูช้ ่วยเจ้าสํานักเรียนวัดจักวรรดิราชาวาส
ได้สนองงานเจ้าสํานักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส ในด้านการบริหารจัดการ การศาสนศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกธรรมและบาลี ตลอดถึงธรรมศึกษาในสํานักเรียนด้วยดี นอกจากนัน้ ยังได้ส่งเสริมอุปถัมภ์การศาสน
ศึกษา โดยจัด มอบรางวัลแก่ พระภิกษุสามเณรทีส่ อบธรรมและบาลี ตลอดถึงแก่ กุลบุตรกุลธิดาทีส่ อบธรรม
ศึกษาได้ในสนามหลวง ของ สํานักตลอดมาทุกปี มีพระภิกษุสามเณรทีส่ อบได้ นักธรรมชัน้ ตรี-โท-เอก จนถึง
เปรียญธรรม ๙ ประโยค รวมถึงสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก ได้เป็ นจํานวนมากทุกปี จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้สนองงานเจ้าสํานักเรียน ด้วยการส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรทีส่ อบธรรม
ชั้นเอกและสอบบาลีได้ในสํานัก ได้ศึกษาปริญญาตรี-โท-เอกต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งในและต่างประเทศ
จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

-พ.ศ.๒๕๔๔ พระพรหมวชิรญาณ ได้รบั พระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช ให้ย้าย มาเป็ นเจ้า
อาวาสและเป็ นเจ้าสํานักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร แล้ว ก็ได้ศึกษาหาแนวทางบริหารจัดการและ
ส่งเสริมเพือ่ ฟื้ นฟูการศาสนศึกษาพระปริยตั ิธรรมทีย่ งั ไม่เข้มแข็งเท่าทีค่ วรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
-ปรากฏว่า การเรียนการสอนและการสอบธรรม-บาลีและธรรมศึกษา ของสํานักเรียนวัดยานนาวา
ในปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เริ่มกระเตื้องขึ้น ส่วนแผนกธรรมศึกษา มีความกระเตื้องขึ้นมาก
ในปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นี้ มี พระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๗-๘ ประโยค (เปรียญเอก)
รวม ๑๐ รูป เฉพาะพระเปรียญธรรม ๙ ประโยค มีจาํ นวน ๕ รูป จัดอยู่ในเกณฑ์ทพ่ี อใช้ได้ ซึง่ ยังไม่เป็ นที่
พอใจนัก จึงพยายามพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไปอีก
-ในปี การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ การเรียนการสอนและการสอบธรรม ของสํานักเรียนวัดยานนาวา มี
ความกระเตื้องขึ้นเป็ นอย่างมาก คือสอบได้ถึง ๙๐% ส่วนแผนกธรรมศึกษามีสถิตกิ ารเรียนและผลการสอบได้
เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ ส่วนแผนกบาลีแม้จะกระเตื้องขึ้น แต่ยงั ไม่เป็ นทีพ่ อใจนัก ขณะนี้กาํ ลังหาทาง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
งานการศาสนศึกษานอกสํานักในประเทศ
-พ.ศ.๒๕๒๘ ขณะดํารงสมณศักดิ์ที่ พระราชรัตนาภรณ์ ใน ฐานะประธานกรรมการอุปถัมภ์สาํ นัก
เรียนวัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้นาํ เจ้าสํานักเรียนวัดยางน้อย ซึง่ เป็ นสํานัก
ทีม่ ีชื่อเสียงในด้านคันถธุระและวิปสั สนาธุระในอดีต ต่อมาไ ด้หยุดชะงักลง โดยได้ฟ้ ื นฟู การศึกษาพระปริยตั ิ
แผนกธรรมและบาลี ควบคู่กบั ในด้านวิปสั สนาธุระขึ้นมาอีกครัง้ หนึ่ง แต่การดําเนินการยังดําเนินไปแบบค่ อย
เป็ นไป ยังไม่กา้ วหน้าเท่าทีค่ วร
พ.ศ.๒๕๓๕ ขณะดํารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ ในฐานะประธานมูลนิธิพระพุทธ
โลกนาถสุโขทัย และ ประธานกรรมการอุปถัมภ์สาํ นักเรียนวัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ได้นาํ เจ้าสํานักเรียนวัดยางน้อย พัฒนาการศึกษาพระปริยตั ทิ ง้ั แผนกธรรมและบาลี โดยนํา
อุปสรรคปัญหาต่างๆมาแก้ไข ปรากฏว่า ในช่วงนี้มีพระภิกษุสามเณรนักธรรมและบาลีรวมถึงธ รรมศึกษา เล่า
เรียนและสอบได้ในสนามหลวงได้ เป็ นจํานวนมาก เป็ นทีพ่ อใจในระดับหนึ่ง
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้เร่งรัดพัฒนาส่งเสริมการศาสนศึกษา สํานักเรียนวัดยางน้อย ทัง้ ใ นด้านปริมาณ
และคุณภาพยิ่งขึ้น มีพระภิกษุสามเณรและนักเรียนเข้าสอบธรรมและบาลี รวมถึงธรรมศึกษา และสอบใน
สนามหลวงได้ เป็ นอันดับหนึ่งของอําเภอ และเป็ นอันดับสองของจังหวัดทุกปี
พ.ศ.๒๕๔๗ มีพระเปรียญในสํานักเรียนวัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขือ่ งใน อุบลราชธานี คือ
พระมหาชินวัชร ชินวํโส สอบบาลี ๙ ประโยคได้ ๑ รูป (ทัง้ จังหวัดสอบได้เพียง ๑ รูป) ด้วยเหตุน้ ี พระพรหมว
ชิรญาณ จึ งรับเป็ นประธานโครงการจัดพิธีฉลองและมอบรางวัลแก่ พระภิกษุสามเณรทีส่ อบธรรมชัน้ ตรี-โท-เอก
และบาลีประโยค ป.ธ.๓-๙ ได้ในสํานักทัง้ หมด นอกจากนัน้ ยังได้นิมนต์ครูอาจารย์ผทู ้ าํ การสอน และ
พระภิกษุสามเณร ทีส่ อบนักธรรมและบาลี พร้อมกับเชิญนักเรียนทีส่ อบธรรมศึกษาได้ ทุกชัน้ ทุกสํานัก ในภาค
๑๐ ของคณะสงฆ์ มาร่วมรับการฉลองและรับรางวัล ทีว่ ดั ยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขือ่ งใน จังหวัด
อุบลราชธานี ด้วย ยังความปี ตแิ ละกําลังใจให้เกิดแก่ ครูอาจารย์และพระภิกษุสามเณรตลอดถึงนักเรียนทีส่ อบ
ได้เป็ นอย่างยิ่ง

การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั จักรวรรดิราชาวาส
ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ (เนื่องจากเดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา)
-พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์โรงเรียนประชาบาลตําบลก่ อเอ้ ๑ (พรมพิทยา) บ้านยางน้อย
ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบนั
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นประธานกรรมการประสานงานกับสภาตําบลก่ อเอ้และประชาชนในพื้นทีต่ าํ บล
ก่ อเอ้ ทีเ่ ข้าถือครองทีด่ ินราชพัสดุหนองแฝก บ้านยางน้อย เพือ่ ทําเกษตรกรรม แต่มไิ ด้ทาํ การเกษตร เพือ่ นํามา
ดําเนินโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ พรรษา (อันเป็ นผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ขยายวิทยาลัยเขต
ออกมาตัง้ อยู่ในพื้นทีห่ นองแฝก จํานวน ๑,๐๘๐ ไร่ เป็ นวิทยาลัยเขตแห่งใหม่ เพือ่ ประโยชน์แก่ ประชาชนใน
ภูมิภาคนี้ ขณะนี้ (๒๕๔๙) อยู่ระหว่างทําการก่ อสร้าง)
-พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อพระพรหมวชิรญาณ ได้รบั พระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช ให้ย้ายมาเป็ นเจ้า
สํานักเรียนวัดยานนาวา ซึง่ เป็ นช่วงทีก่ ระแสสังคมโลกและสังคมสงฆ์ กําลังหันเหการศึกษาธรรมและบาลี ไป
สนใจการศึกษาสายสามัญ อันเป็ นผลให้สถิตกิ ารบรรพชาสามเณ รเพือ่ ศึกษาธรรมและบาลีในระยะทีผ่ ่านมา
ลดลงอย่างน่ าตกใจ ส่งผลให้สถิตกิ ารเรียนการสอบธรรมและบาลี ของสํานักเรียนของคณะสงฆ์สว่ นใหญ่
รวมถึงสํานักเรียนวัดยานนาวา พลอยถูกกระทบไปด้วย
พระพรหมวชิรญาณ ได้ทาํ การวิเคราะห์วจิ ยั สถานการณ์พระศาสนาส่วนนี้ อย่างรอบคอบ จึง
ประสานกับกองธรรมและกองบาลีของคณะสงฆ์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการศาสนศึกษาของคณะ สงฆ์ทงั้ ระบบ
เพือ่ หาทางปรับปรุงและเร่งรัดพัฒนาการศาสนศึกษาของสํานักเรียนวัดยานนาวา คือ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งเสริมแผนก “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา ” ซึ่งจัดการ
เรียนการสอนในสํานักมาแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗ ให้มีประสิทธิภาพ ทัง้ ในเรื่องการเรียนการสอนธรรมะ วิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ตลอดถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมต่างๆ ซึง่ บริหารและดําเนินการสอนโดยครู
อาจารย์ฝ่ายคณะสงฆ์วดั ยานนาวา และคฤหัสถ์มผี มู ้ จี ติ ศรัทธาได้เสียสละเวลามาเป็ นครูอาสาสมัคร และให้
ความอุปถัมภ์สนับสนุ นในด้านต่างๆ ตลอดมา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่งเสริมสนับสนุ น แผนก “ธรรมศึกษา” โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม และโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมถึงขยาย โอกาสให้นักเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆได้เรียนธรรมะ โดยการ
จัดส่งครูพระสงฆ์ของสํานัก เข้าสอนในโรงเรียนประถ ม มัธยม อาชีวะและอุดมศึกษา แล้วรับเข้าสอบธรรม
ศึกษาแผนกธรรมสนามหลวงในนามของสํานักเรียนวัดยานนาวา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้วางนโยบายเตรียมความพร้อมเพือ่ พัฒนาการศึกษาปริยตั สิ ามัญ โดยการสร้างอาคาร
เรียนรองรับให้เรียบร้อยและเพียงพอ พร้อมกับเตรียมคณะกรรมการจัดหลักสูตรโดยคงการศาสนศึกษาแผนก
ธรรมและบาลีเดิม ไว้ในหลักสูตรการศึกษา พร้อมกับนําวิชาการศึกษาสายสามัญเข้ามาเสริม เพิม่ ระบบความ
เป็ นอยู่ตลอดถึงกิจวัตรกิจกรรม ความเข้มแข็งในด้านระเบียบวินยั และการ
บริหารจัดการมาบูรณาการ
จัดการศาสนศึกษา ทัง้ นี้ เพือ่ พระภิกษุสามเณรและเยาวชนในสถาบั นการศึกษาของสํานัก มีความรูท้ ง้ั ในด้าน
ปริยตั ธิ รรมและในด้านสามัญศึกษาต่อไป

พ.ศ. ๒๕๔๗ รับ “ศูนย์พระสงฆ์นกั เผยแผ่ธรรมเพือ่ พัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย” ซึง่ ขาดสํานัก
เรียนและถานทีต่ งั้ ดําเนินการไว้ในสังกัดของสํานักเรียนวัดยานนาวา โดยเจ้าสํานักเรียนเป็ นผูอ้ าํ นวยการ มี
พระสงฆ์เป็ นคณะกรรมการดําเนินงาน เพือ่ สนับสนุ นพระภิกษุสงฆ์รุ่นใหม่ทมี่ ีความรูค้ วามสามารถและมีความ
เสียสละ ได้เข้าไปสอนในโรงเรียน ในสถาบันการศึกษา ในทัณฑสถาน ตลอดถึงในโรงงานต่างๆ ทัง้ ในกลุม่
ปรกติและกลุ่มเสีย่ ง โดยขอให้โครงการฯนี้อยู่ความอุปถัมภ์ของ สํานักงานพระพุ ทธศาสนาแห่งชาติ และมหา
เถรสมาคม โดยมุ่งผลให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องหน่ วยงานต่างๆ ให้ห่างไกลจาก
อบายมุขไม่ผลิตไม่เสพไม่ขายสิง่ เสพติดให้โทษ และให้เป็ นกัลยาณชนคนดีของสังคมเป็ นสําคัญ พร้อมกับ
จัดส่งผูไ้ ด้รบั การศึกษาอบรมธรรมะ ดัง กล่าว เข้าส อบธรรมศึกษา ในสนามหลวงแผนกธรรมศึกษา ในนาม
ของสํานักเรียนวัดยานนาวา เพือ่ นักเรียนนักศึกษานอกจากจะได้รบั ความรูแ้ ล้ว เมื่อสอบได้ยงั จะได้รบั
ประกาศนียบัตร จากกองธรรมสนามหลวง หรือรับวุฒิบตั รจากโครงการฯด้วย ผลการศึกษาในปี การศึกษา
๒๕๔๖-๒๕๔๗ ปี ทผี่ ่านมา ปรากฏว่าสํานักเรียนวัดยานนาวา มีสถิติส่งธรรมศึกษาเข้าสอบและสอบได้ใน
สนามหลวง มากเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศไทย แม้จะมีผลเลิศในทางปริมาณการสอบได้ แต่สาํ นักเรียนและ
คณะ กรรมการศูนย์พระสงฆ์นกั เผยแผ่ธรรมเพือ่ พัฒนาสังคมฯ ก็ยงั เป็ นห่วงในด้านคุณภาพ หรือความ
ประพฤติและการปฏิบตั ติ น ของนักเรียนนักศึกษา จึงได้ตระหนักเน้นและเข้มงวดกวดขัน ในการนําธรรมะทีไ่ ด้
ศึกษาอบรม นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ตนและสังคมอย่างเป็ นรูปธรรมให้ยิ่งๆขึ้นด้วย
พ.ศ. ๒๕๔๗ รับศูนย์พระสงฆ์นกั เผยแผ่ธรรมเพือ่ พัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย ซึง่ ไม่มีสถาน
ทีต่ งั้ ไว้เป็ นโครงการสัง กัดสํานักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพือ่ จัดส่งผูร้ บั การอบรมเข้าสอบธรรม
ศึกษารับประกาศนียบัตรจากกองธรรมสนามหลวงได้ ซึง่ ศูนย์ดงั กล่าว มีเจ้าสํานักเรียนวัดยานนาวาเป็ น
ผูอ้ าํ นวยการ มีพระสงฆ์เป็ นคณะกรรมการดําเนินงาน ดําเนินการจัดส่งพระสงฆ์อาสา สมัครทีร่ บั การฝึ กอบรมดี
แล้ว เข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมอาชีวะและอุดมศึกษา ตลอดถึงใน ทัณฑสถานและโรงงานต่างๆให้
เป็ นพลเมืองดีมีศีลธรรม มีนกั เรียนนิสติ นักศึกษาประชาชน สถาบัน การศึกษาและโรงงานต่างๆ ให้ความสนใจ
นิมนต์พระสงฆ์ของศูนย์ เข้าสอนในสถาบันของตนจํานวนมาก และมีนกั เรียนนิสติ นักศึกษา โครงการฯนี้ ส่งเข้า
สอบและสอบธรรมศึกษาตรีโทเอกได้ เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศไทย นับแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็ นต้นมา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รบั มอบหมายจากมหาเถรสมาคม ให้เป็ นผูแ้ ทนดําเนินโครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในตําแหน่ ง “ผูอ้ าํ นวยการสถาบันส่งเสริมและ
การเผยแพร่การศาสนาแห่งประเทศไทย” เพือ่ จัดส่งครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งตําบล
ทัวพระราชอาณาจั
่
กร จํานวน ๘๐๐ รูป” โดยใช้สถานทีว่ ดั ยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็ นทีต่ งั้ สถาบันและ
สถานทีอ่ บรมประชุมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปัจจุบนั ดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมการอบรม
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย ติดต่อมาจนถึงปัจจุบนั
การศึกษาสงเคราะห์ในต่างประเทศ
-พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็ นประธานโครงการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพือ่ สอนธรรมะ ภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย แก่ เยาวชนอเมริกนั เชื้อสายไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดธัมมาราม นคร ชิคาโก จนถึง
ปัจจุบนั

พ.ศ.๒๕๒๘ เป็ นประธานโครงการโรงเรียนภาคฤดูรอ้ น โดยร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬา ลงกรณ
มหาวิทยาลัย เชิญครูอาสาสมัครจากคณะครุศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสอนภาษาและวัฒนธรรม ไทย
แก่ เยาวชนอเมริกนั เชื้อสายไทย ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก จนถึงปัจจุบนั
-พ.ศ.๒๕๓๐ ในฐานะประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมวัดและพระสงฆ์ทุกวัดใน
สหรัฐฯ เพือ่ ขยายโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ไปเปิ ดสอนทุกวัดในสหรัฐฯ ทีม่ ีความพร้อม โดย
ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดส่งครูอาสาสมัครไปช่วยสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย
ทัวทุ
่ กรัฐในสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบนั
-พ.ศ.๒๕๓๓ เป็ นประธานโครงการ เปิ ดสนามสอบภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ในสหรัฐ อเมริกา
โดยขอความอุปถัมภ์จากกระทรวงศึกษาธิการ แห่ งประเทศไทย ไปเปิ ดสนาม จัดสอบธรรมศึกษาในสหรัฐฯ
เพื่อรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศไทย จนถึงปัจจุบนั
(วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนธรรมะภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยเพือ่ เยาวชนอเมริกนั
เชื้อสายไทยในสหรัฐฯ เมือ่ เยาวชนได้รบั การศึกษาอบรมดี และได้รบั ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งประเทศไทยแล้ว แม้เด็กจะดํารงชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก็จะสามารถนําเอาความรูแ้ ละธรรมะในวิถีพทุ ธ
ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต สมกับเป็ นชาวพุทธทีด่ ี มีเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อเพือ่ นมนุ ษย์ทุก
ชาติชนั้ วรรณะและทุกศาสนา รูจ้ กั ใช้ปญั ญาความรู ้ คู่ศีลธรรม คุณ ธรรมและจริยธรรม เป็ นผูม้ เี หตุผล
สามารถจะปรับตัวดํารงตน อยู่ร่วมกับคนทัง้ หลายได้ อย่างเป็ นสุข กับทัง้ จะเป็ นผูแ้ ทนพระสงฆ์ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกัน ถ้าหากเยาวชนคนอเมริกนั เชื้อสายไทยเหล่านี้ จะเดินทาง
ติดตามมารดาบิดากลับไปอยู่ประเทศไทยในอนาคต ก็จะไม่เกิดความขัดแย้งในการดําเนินชีวิต แต่จะปรับตัว
และจิตใจเข้ากับสภาพแวด ล้อมในวิถพี ทุ ธได้อย่างกลมกลืนด้วยดีต่อไป)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นประธานนําข้อสอบไปเปิ ดสอบสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ณ วัดธัมมา
ราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นประธานนําข้อสอบไปเปิ ดสอบสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ณ วัดธัมมา
ราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็ นผูจ้ ดั รายการเสียงธรรม เผยแพร่ธรรมะทางสถานีวทิ ยุ ๑ ปณ. ของ
คณะกรรมการนิสติ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ถึง ปี ๒๕๐๓)
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็ นผูจ้ ดั ทําวารสาร เสียงมหาจุฬาฯ ของคณะกรรมการนิสติ มหา วิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ต่อมาได้เปลีย่ นชื่อเป็ น เสียงธรรม จนถึง ปี ๒๕๐๖)
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็ นผูร้ เิ ริม่ และผูจ้ ดั การทําวารสาร จักรวรรดิสาร เผยแพร่ธรรมะและศาสานกิจของ
วัดและพระศาสนา เพือ่ ประโยชน์แก่ สาธุชน ทีส่ นใจในการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม ให้เกิดสันติสุขแก่ ชีวิตและ
สังคม (ถึง ปี ๒๕๐๖)

พ.ศ. ๒๕๐๑ เขียนบทความธรรมทัง้ ร้อยแก้วและร้อยกรอง เผยแพร่ทางวิทยุ ลงในวารสาร
นิตยสาร และในหนังสือพิมพ์ ตลอดถึงจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่ และเป็ นทีร่ ะลึกในงานต่าง ๆ (จนถึง
ปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็ นเลขานุ การหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ และได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นพระธรรมทูต
พิเศษ ออกปฏิบตั งิ านเผยแผ่ธรรม ในท้องทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรมั ย์ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ
และอุบลราชธานี (รวม ๗ จังหวัด จนถึง ปี ๒๕๐๙)
พ.ศ. ๒๕๐๘ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ ให้เป็ นหัวหน้าพระธรรมทูตหน่ วย
พิเศษออกตรวจการเพือ่ สนับสนุ นและติดตามการปฏิบตั งิ านพระธรรมทูตทุกจังหวัดในเขตสายที่ ๗ เป็ นกรณี
พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๐๘ จัดพิมพ์ คูม่ อื พระธรรมทูต (พระโอวาทของเจ้าประคุณสมเด็จพระ สังฆราช
โอวาทของแม่กองงานพระธรรมทูต คําแนะนําของหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ พร้อมนโยบายการเผยแผ่
ธรรมของคณะสงฆ์ ถวายพระธรรมทูต สายที่ ๗ ด้วยปัจจัยส่ว นตัว เ ป็ นจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ เล่ม เป็ นเงิน
๓,๐๐๐ บาท(สามพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็ นบรรณากรวารสาร พระธรรมทูต ของกองงานพระธรรมทูต แห่งคณะสงฆ์ไทย
ซึง่ เป็ นวารสารถวายความรูแ้ ก่ พระสงฆ์ และเผยแผ่ธรรมะแก่ พทุ ธศาสนิกชน จํานวนครัง้ ละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม
(ถึง ปี ๒๕๑๘ เนื่องจากเดินทางไปสหรัฐฯ)
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็ นเลขานุ การพระธรรมทูตสายที่ ๖ ในท้องถิ่นทีส่ ายที่ ๗ เดิม เพียงเปลีย่ นชื่อ
สายตามเขตภาคของบ้านเมือง (ตัดเพชรบูรณ์ออกเพิม่ นครพนมเข้าแทน รวม ๗ จังหวัด จนถึง ปี ๒๕๑๘
เนื่องจากเดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐฯ)
พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ เป็ นหัวหน้าพระธรรมทูตหน่ วย
พิเศษออกตรวจการและปฏิบตั หิ น้าทีส่ นับสนุ นงานพระธรรมทูตทุกจังหวัดในเขตสายที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๑๐ จัดพิมพ์ คูม่ อื พระธรรมทูต (นโยบายการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ และธรรมะสําหรับ
นําไปเผยแผ่แก่ ประชาชน) ถวายพระธรรมทูตสายที่ ๖ จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม ด้วยปัจจัยส่ว นตัว ๓,๐๐๐ บาท
(สามพันบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๑๐ เป็ นเลขานุ การแม่กองงานพระธรรมทูต (เทียบเลขานุ การ รมต.กระทรวงวัฒนธรรมต่างประเทศ) สนองงานแม่กองงานพระธรรมทูต ในการรับผิดชอบปฏิบตั งิ านการเผยแผ่ และออกปฏิบตั ิ
ศาสนกิจทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศอีกตําแหน่ งหนึง่ (ถึง ปี ๒๕๒๕)
พ.ศ.๒๕๑๐ เป็ นเลขานุ การกรรมการอํานวยการและกรรมการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทฯงาน
เทศน์มหาชาติ,งานตักบาตรข้าวสารและงานเฉพาะกิจอืน่ ๆของวัด (จนถึง ปี ๒๕๑๘ เนื่อง จากไปปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา)
พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รบั แต่งตัง้ จากเจ้าอาวาส และเจ้าสํานักเรียน ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการและ
เลขานุ การอํานวยการโครงการฟื้ นฟูการอบรมวิป ัสสนากรรมฐานสํานักวัดจักรวรรดิราชาวาส และเป็ นหัวหน้า
คณะกรรมการดําเนินการฯ (ถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจากเดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา)
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รบั แต่งตัง้ จากเจ้าอาวาสและเจ้าสํานักเรียน ให้เป็ นประธานดําเนินการสอบบาลี
สนามหลวงประจําปี ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส (ทุกปี จนถึงปัจจุบ ัน)

พ.ศ. ๒๕๓๐ วันที่ ๓-๕ ธันวาคม เป็ นประธานกรรมการฯ คณะผูป้ ฏิบตั ิธรรมถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส
พ.ศ.๒๕๓๑ เป็ นประธานคณะจัดทํา หนังสือสวดมนต์ฉบับวัดจักรวรรดิราชาวาส ถวาย พระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
และในมหามงคลสมัยรัชมังคลาภิเษก ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ จํานวน ๕,๐๐๐ เล่ม โดยมิได้ใช้
งบประมาณวัด เป็ นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๓๒ ได้แต่งตัง้ จากเจ้าอาวาสให้เป็ นประธาน (นําพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน)
ประกอบพิธเี จริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต ถวายพระพรและถวายพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมทุกปี
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็ นประธานกรรมการอํานวยการ “โครงการอบรมวิปสั สนากรรมฐานสํานักวัดวัด
จักรวรรดิราชาวาส ร่วมกับ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส
(ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ ของทุกเดือน จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นรองประธานกรรมการจัดหาทุนงานสมโภชพระไตรปิ ฏก และอรรถกถา ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. ๒๕๓๖เป็ นประธานคณะกรรมการจัดทําหนังสือ ประวัตวิ ดั จักรวรรดิราชาวาสใหม่โดยการ
ตัง้ คณะทํางานค้นคว้าหาเอกสารหลักฐานจากทีต่ ่างๆเช่นจากหอสมุดแห่งชาติและจากทางราชการเป็ นต้น นํามา
เปรียบเทียบกับประวัตเิ ดิมแล้ว ชําระให้ถูกต้องและสมบูรณ์ทสี่ ุด เท่าทีจ่ ะทําได้ ได้จดั
จัดพิมพ์เป็ นหนังสือทีร่ ะลึกในงานทําบุญอายุของเจ้าอาวาส ประจําปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑จํานวน ๑.๕๐๐ เล่ม เป็ น
เงิน๕๐๐,๐๐๐บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็ นกรรมการทีป่ รึกษาการแปลพระไตรปิ ฏกฉบับ "มหาจุฬาเตปิ ฏก" เป็ น
ภาษาไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็ นกรรมการอุปถัมภ์งานปฏิบตั ิธรรมของคณะสงฆ์ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔-๕ ธันวาคม ณ พุทธมณฑล (จนถึง
ปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ นรองหัวหน้าแผนกโครงการอบรมจิตภาวนา และปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรม ฐาน ณ
สํานักวัดจักรวรรดิราชาวาส (จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนาถวายพระพรชัย
มงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวันฉัตรมงคลที่ ๕ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๐๙ น ณ วัดจักรวรรดิ
ราชาวาส
พ.ศ. ๒๕๓๙ บริจาคสนับสนุ นโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น ซึง่ วัดจักรวรรดิราชาวาส
จัดขึ้น ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็ นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมืน่ บาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นวิทยากรพิเศษถวายความรูเ้ กี่ยวกับการบริหารกิจการพระศาสนา แก่ พระ
สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ภาค ๑๐ ทีศ่ ูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบ ลราช ธานี
ตามหนังสือนิมนต์ของเจ้าคณะภาค ๑๐ เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็ นประธานคณะจัดทําหนังสือ วัดจักรวรรดิราชาวาส สรุปผลงานการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจต่างๆทุกด้านของสํานัก (ปัจจุบนั เปลีย่ นเป็ น จักรวรรดิสาร ตามเดิมจนถึงปัจจุบ ัน)
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็ นประธานจัดงานเสด็จพระราชดําเนินยกช่อฟ้ าพระวิหารกลางวัดจักรวรรดิราชา
วาส วโรกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธี เสร็จแล้วได้เสด็จฯ
ทอดพระเนตร สระจระเข้และสนสถานทัวบริ
่ เวณเขตพุทธาวาสด้วย(เมื่อ ๒ ส.ค.)
พ.ศ. ๒๕๓๑ รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็ นการส่วน
พระองค์ มาชมศาสนสถานและสระจระเข้ วัดจักรวรรดิราชาวาส (เมื่อ ๒๕ ส.ค.)
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็ นทีป่ รึกษาคณะดําเนินการจัดทําหนังสือทีร่ ะลึกในงานทําบุญอดีตเจ้าอาวาสและ
บุรพาจารย์ของสํานัก และในงานเทศกาลต่างๆของวัดเพือ่ เผยแผ่เป็ นธรรมทาน ไม่ตาํ ่ กว่าครัง้ ละ ๑,๐๐๐ เล่ม
(จนถึงปัจจุบ ัน)
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็ นทีป่ รึกษาคณะดําเนินการจัดทําหนังสืออนุ สรณ์ในงานบําเพ็ญกุศลศพ ของพระ
เถรานุ เถระวัดจักรวรรดิราชาวาส ทุกรูป ทีถ่ งึ แก่ มรณภาพลง ไม่ตาํ ่ กว่าครัง้ ละ ๑,๐๐๐ เล่ม (จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รบั นิมนต์เป็ นกรรมการพิจารณาหลักสูตร โครงการอบรมพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศของคณะสงฆ์ซงึ่ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รบั นิมนต์ให้เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึง่ มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย กับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และกรมการศาสนาร่วมกันดําเนินโครงการ และได้บริจาค
ปัจจัยเพือ่ โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นทีป่ รึกษาคณะดําเนินการจัดทําหนังสือทีร่ ะลึกในงานทําบุญอายุของเจ้าอาวาส
วัดจักรวรรดิราชาวาส (พระธรรมรัตนวิสุทธิ์เ) พือ่ เผยแผ่เป็ นธรรมวิทยาทาน จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม (และถือ
ปฏิบตั ิสบื มาจนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รบั อาราธนาจาก พระทีน่ งั ่ วิมานเมฆและพระราชวังบางปะอิน สํานักพระราชวัง
ให้เป็ นผู ้ ร้อยกรองอาศิรพาท เฉลิมพระเกียรติ และแสดงความอาลัยรัก โดยจัดพิมพ์ไว้ทดี่ า้ นหลังพระบรม
ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบแก่ ประชาชนทีเ่ ข้าถวายสักการะพระบรมศพ ทีพ่ ระที่
นัง่ ดุสติมหาปราสาทและทีเ่ ข้าชมพระทีน่ งั ่ วิมานเมฆ กับพระราชวังบางประอิน จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น
(ห้าล้านแผ่น)
พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. ได้รบั พระราชทาน ถวายพระธรรมเทศนา
เรื่อง ปัญจพลกถา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุ ประทาน
ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระทีน่ งั ่ ดุสติ มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รบั พระราชทานพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นาถ
เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย อําเภอเขื่องใน อุบลราชธานี เมื่อ ๒๒ ตุลาคม (โดย มีผโู ้ ดยเสด็จพระราชกุศล
บํารุงวัด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) ได้บริจ าคปัจจัยสร้างวัตถุมงคล มอบแก่ ผโู ้ ดยเสด็จพระราชกุศลฯ
ครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิตประกอบ พิธสี วัสดิมหามงคล
ถวายสถาบันพระมหากษัตริย ์ มีล าํ ดับดังนี้ คือ พิธบี ชู านพเคราะห์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล
ถวายสังฆทาน ๑๐๘ วัด ไถ่ชีวิตโคกระบือ ๙๙ ตัว มีพระธรรมเทศนา และ ทักษิณานุ ประทานแล้ว นํา
พระสงฆ์ และประชาชนเจริญสมาธิภาวนา (ครบทัง้ ทาน ศีล ภาวนา แล้วร่วมกันอธิษฐานจิต อุทศิ ส่วนกุศลแด่
สมเด็จย่า)
โดยเฉพาะ เพือ่ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬ าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณ
วดี และพระบรมวงศานุ วงศ์ ทุกพระองค์ ตลอดถึงแก่ รฐั บาล ประเทศชาติและประชาชน
ในการจัดพิธีมหามงคลครัง้ นี้ พล.อ.วิโรจน์แสงสนิ ท ผบ.สส. ในนามข้าราชการทหารตํารวจทัง้ สี่
เหล่า เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน มีผ วู ้ ่าราชการจังหวัด นาย อําเภอ ข้าราชการและ
พ่อค้าประชาชนไปร่วมในงานนี้ ณ วัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน อุบลราชธานี ประมาณ ๕,๐๐๐
คน มีพระสงฆ์ไปร่วมพิธจี าํ นวน ๓๐๐ รูป สิ้นค้าใช้จ่ายในพิธีครัง้ นี้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๘ อุป ถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น ถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ณ วัดยางน้อย อุบลราชธานี ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้ว น)
พ.ศ.๒๕๓๘ อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น ถวายพระราชกุศลแด่พระ บาท
สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมะขามเปี้ ย ตําบลมะขามเปี้ ย อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๕๐,๐๐๐
บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๓๘ เป็ นประธานทีป่ รึกษาฝ่ ายบรรพชิต (นายอํานวย วีรวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลัง เป็ นประธานทีป่ รึกษาฝ่ ายคฤหัสถ์ นายไกรพิทย์ พันธุ ์ วุฒิ เป็ นกรรมการ
ดําเนินงาน) จัดงาน นิ ทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณี ยกิจฯ ชุด ในหลวงของเรา ครัง้ ที่ ๑ ที่ เกษรพลาซ่า
กทม. นํารายได้ข้ นึ ทูลเกล้าฯถวาย เนื่องในวโรกาสทรงครอง ราชย์ครบ ๕๐ ปี จํานวนเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านแปดแสนสีห่ มื่นบาทถ้วน) ในการนี้ พระเทพประสิทธิมนต์ ได้บริจ าคปัจจัยอุป ถัมภ์โครงการฯ ครั้งนี้
จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน) เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๓๘ ได้บริจ าคปัจจัยจัดพิมพ์หนังสือ”สถาบันพระมหากษัตริยไ์ ทยกับพระพุทธ ศาสนา”
โดยเสด็จพระราชกุศลในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก และที่วดั ยางน้อย อุบลราชธานี
จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม เป็ นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมืน่ บาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น ถวายพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ซึง่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น ณ วัดศรีสุริยาราม บ้านนาโพธิ์ อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๓๙ ได้อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น ถวายพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว ที่วดั ยางน้อย อุบลราชธานี ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นประธานโครงการจัดถ่ายทอดสดพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั จากท้องสนามหลวงผ่านดาวเทียมไปยังงานกาญจนาภิเษกในนครชิคาโก ณ วัดธัมมาราม นครชิคา
โก เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม สิ้นเงินในการดําเนินงานทัง้ ทางกรุงเทพฯและสหรัฐฯไป ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสน
บาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ วิจยั การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใน
ต่างประเทศ โดย รศ.ประภาศรี สีหะอําไพ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ๑,๕๐๐ เล่ม เป็ นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นวิทยากรถวายความรู ้ แก่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และกรม การศาสนา และบริจ าคปัจจัย
อุปถัมภ์การประชุมครัง้ นี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี นาถ ให้
เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย อําเภอเขื่องใน อุบลราชธานี เมื่อ ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รบั ความไว้วางพระราชหฤทัยจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดให้เป็ นผูอ้ าํ นวยการประกอบพิธี ชัยมงคล ถวาย เพือ่ ความเป็ นศิริมงคลใน
เขตพระราชฐาน และตําหนักนนทบุรี เมื่อ ๒๖-๒๘ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๓๙ จัดทําวัตถุม งคลด้วยปัจจัยส่ว นตัว มอบแก่ ผไู ้ ปร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงาน
กฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก และ ณ วัดยางน้อย อุบลราชธานี เป็ นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท
(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ตอ้ นรับและแสดงธรรมแก่ เจ้าหญิงซารินา (Princess Zarina) แห่งประเทศ
มาเลเชีย ทีม่ าเยือนและต้องการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ในการดําเนินชีวิต เมื่อ ๑๙
มกราคม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ตอ้ นรับสนทนาธรรม กับเจ้าชายชาร์ลส์ แอนทรอยเน เดอ ลิกเน (Prince
Charles Antoine De Ligne) แห่งเบลเยี่ยม ทีเ่ สด็จมาเยี่ยมเมื่อ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๐ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของคณะสงฆ์ โดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูด้ าํ เนินการอบรม
ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดให้เป็ นผูอ้ าํ นวยการ ประกอบพิธีชยั มงคล ถวายเพือ่ ความ
เป็ นศิริมงคลแก่ หน่ วยบินเดโชชัย ๓ ในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ที่
กองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ นรองประธานกรรมการจัดงานฉลองชนมายุและสมโภชสุพรรณบัฏ เจ้าพระคุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฒนมหาเถร) วัดสุวรรณาราม ซึง่ เป็ นอาจารย์ ในการนี้ ได้ถวายพระพร

เชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯทรงเป็ นองค์ประธานในพิธีสมโภชและในพิธีวาง
ศิลาฤกษ์สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เมื่อ ๑๑–๑๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ให้เชิญไป
ทอด ณ วัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน อุบลราชธานี เมื่อ ๒๖ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๔๑ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของคณะสงฆ์ โดยมหา วิท ยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
เป็ นผูด้ าํ เนินการอบรมร่วมกับกรมการ
ศาสนา และได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๔๑ ได้ตอ้ นรับและสนทนาธรรม ส่งเสริมปสาทศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับเจ้าฟ้ าหญิง
ซารินา (Princess Zarina) แห่งประเทศมาเลเซีย ในการเสด็จมาเยือนประเทศไทย เมื่อ ๕ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๔๒ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. ได้รบั พระราชทาน ถวายพระธรรมเทศนา
เรื่อง วิสาขปูชากถา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสเสด็จฯทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา วิท ยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ละสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดําเนินโครงการร่วมกับกรมการศาสนา และ
ได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ
ให้เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ ๒๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดให้เป็ น
ผูจ้ ดั การและประสานงานกับผูโ้ ดยเสด็จพระราชกุศลทอดกฐินพระราชทานส่วนพระองค์ ๓ วัด คือ ๑.วัด
จักรวรรดิราชาวาส วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒.วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริก า ทอดวันที่ ๒๙ ตุลาคม และ
๓. วัดยางน้อย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ทอดวันที่ ๔ พฤศจิกายน
ในการนี้ ได้เสด็จฯไปในการทอดกฐินพระราชทานด้วยพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหม่อมเจ้าหญิงสิริวณั วรีมหิดล ณ วัดที่ ๑ และที่ ๓ ส่วนวัดที่ ๒ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้ พระเทพประสิทธิมนต์ กับ นายสมัคร สุนทรเวช เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปประกอบพิธี
ถวายแทน ทั้งนี้ ทรงมีพระมหากรุณาให้ผูม้ จี ติ ศรัทธาได้โดยเสด็จพระราชกุศลนําปัจจัยทํานุ บาํ รุงอารามทัง้ ๓
นั้นด้วย
งานเผยแผ่ในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๐๒ เดินทางไปสังเกตการณ์พระศาสนา และเพือ่ ส่งเสริมศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยและ
พุทธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ.๒๕๐๓ ได้รบั นิมนต์จากสํานักงานผูด้ ูแลนักเรียนไทยในฮ่องกงให้เดินทางไปส่งเสริมศรัทธา
ในการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิชนในประเทศฮ่องกง เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๐๔ เดินทางไปเยี่ยมพระอุปชั ฌาย์ (เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีขณะยังดํารง
สมณศักดิ์ท่ี พระธรรมธีรราชมหามุน)ี ณ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เมื่อนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ใน

อินเดีย-เนปาล ขากลับแวะลงนมัสการปูชนียสถานในเมืองร่างกุง้ สหภาพพม่าด้วย รวมเดินทางครัง้ นี้เป็ นเวลา
๑ เดือน
พ.ศ. ๒๕๐๕ เดินทางไปนมัสการปูชนียสถานต่างๆ ในประเทศอินเดีย และศรีลงั กา โดยพระมหา
เกียรติ สุกิตติ และ พระมหาถวัลย์ อาจารสุโภ เป็ นมัคคุเทศก์ เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๐๖ เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจและสังเกตการณ์พระศาสนาในไต้หวัน ตาม นิมนต์ของ
พุทธศาสนิกชนในไต้หวัน เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็ นพระอนุ จรเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิรมิ หาเถร) วัดพระเชตุพนฯ
ไปทอดกฐินสามัคคี ที่วดั พุทธปทีป ลอนดอนแล้ว ได้เดินทางไปสังเกตการณ์พระศาสนาในประเทศต่างๆคือ
อังกฤษ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ฝรังเศส
่ เบลเยี่ยม ออสเตรีย และเยอรมันนี เมือ่ สิ้นสุดรายการแล้ว ไดัรบั อนุ มตั ิ
จากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้เดินทางไปสังเกตการณ์พระศาสนาต่อในประเทศสเปน โปตุเกส แอนดอรา ลักซัม
เบอร์ก เยอรมันนีและฝรังเศส
่ โดยมี พระครูโสภณธรรมาจารย์ (ปัจจุบนั ดํารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพปริยตั วิ ธิ าน)
วัดดาวดึงษาราม เป็ นพระสหจร และ ดร.ดิลก ธีรธร เป็ นไวยาวัจกร
เมื่อสิ้นสุดรายการในยุโรปแล้ว ได้รบั นิมนต์จาก นายบุญชนะ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทยประจํา
สหรัฐอเมริก า ณ กรุงวอชิงตัน ดีซ.ี และนายอานันท์ ปัณยารชุน เอกอัครราชทูตถาวรไทยประจํา
สหประชาชาติ ให้เดินทางไปสังเกตการณ์พระศาสนาตามรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เป็ นเวลา ๑ เดือนจบแล้ว
อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจําประเทศญีป่ ่ ุนและไต้หวัน ได้นิมนต์ให้ไปช่วยสงเคราะห์ชาว
ไทยและชาวพุทธในประเทศนัน้ ๆ แล้วเดินทางไปแสดงธรรมเป็ นกําลังใจแก่ ทหารไทย กองพันเสือดํา ใน
สมรภูมิ ประเทศเกาหลีดว้ ย
การเดินทางไปยุโรป-สหรัฐอเมริก า และกลับทางเอเชียครัง้ นี้ ใช้เวลา ๖ เดือน ถือว่าเป็ นการ
เดินทางรอบโลกครัง้ แรก
พ.ศ. ๒๕๑๓ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ในฐานะเลขานุ การแม่กองงานพระธรรมทูต ได้เดินทาง
ติดตาม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร ์ ปุณฺณโก) แม่กองงานพระธรรมทูต ไปสังเกตการณ์พระศาสนาใน
ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรังเศส
่ อิตาลี เยอรมันนี สวีเดน และนอร์เวย์ (รวม ๘ ประเทศ)
ในพระอุปถัมภ์ของ ม.จ.วงศ์มหิป ชยางกูร เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสวีเดน เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๑๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ได้รบั นิมนต์จาก นายชิน โสภณพณิช ให้เดินทางไปสงเคราะห์
ครอบครัวของ มร.ลิม เซียว เลียง มหาเศรษฐีแห่งอินโดนีเชีย ทีน่ ครจาการ์ตา้ การไปครัง้ นี้มีผลให้ครอบครัว
และญาติของ มร.ลิม เซียว เลียง และชาวอินโดเนียเชียหลายครอบครัว เกิดความศรัทธาหันมานับถือ
พระพุทธศาสนาเป็ นจํานวนมาก นับตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมา
พ.ศ. ๒๕๑๔ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ได้รบั นิมนต์จาก มร.ลิม เซียว เลียง ให้เดินทางไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา สงเคราะห์ประชาชนในประเทศนัน้ โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร ์ ปุณฺณโก) พระ
อุปชั ฌาย์ เป็ นหัวหน้าคณะ เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๑๖ วันที่ ๖ มิถุนายน เป็ นเลขานุ การ ติดตามเจ้าพระคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์
ปุณฺณกมหาเถร) ไปสังเกตการณ์พระศาสนาในประเทศญีป่ ่ ุน, สหรัฐอเมริก า, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, เบล
เยี่ยม, อิตาลี, เยอรมัน, สเปน, ฝรังเศส
่ และออสเตรีย อันเป็ นการเดินทางรอบโลกครัง้ ที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็ นกรรมการสร้างวัดไทยนครลอสแอนเจลิส ฝ่ ายประเทศไทย เพือ่ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็ นกรรมการสร้างวัดไทยในเนเธอร์แลนด์ ฝ่ ายประเทศไทย เพือ่ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๘ วันที่ ๑๕ สิงหาคม เป็ นเลขานุ การ และติดตามเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี
(ธีร ์ ปุณฺณกมหาเถร) แม่กองงานพระธรรมทูต โดยสัตตาหกรณียะให้การบรรพชาอุปสมบทกุลบุตร และ
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กุฎีสงฆ์หลังแรก ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริก า เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๑๘ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ในฐานะเลขานุ การแม่กองงานพระธรรมทูต ได้รบั บัญชาจากเจ้า
พระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี แม่กองงานพระธรรมทูต ผูด้ ูแลวัดอุษาพฤฒยาราม นครนิวยอร์ค และรับศาส
โนบายจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ให้เดินทางไปประสานสามัคคี คลีค่ ลายปัญหาและ
สนับสนุ นการปฏิบตั ิศาสนกิจ ของพุทธศาสนิกชนในนครนิวยอร์ค ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบายของแม่กองงานพระธรรมทูต เพือ่ ประโยชน์แก่ การวางราก ฐาน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รบั นิมนต์จากศูนย์พระพุทธศาสนาไทยแห่งรัฐอิลลินยอส์ และพุทธศาสนิก ชน ใน
นครชิคาโก ให้เป็ นประธานทีป่ รึกษาศูนย์พระพุทธศาสนาไทยแห่งรัฐ,อิลลินอยส์ เพือ่ ก่ อสร้างวัดธัมมาราม ขึ้น
ในนครชิคาโก เพือ่ กิจการทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี (ท่านยินดีรบั ให้ความอนุ เคราะห์ แต่แจ้ง
ให้ทราบว่า ไม่สามารถจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ เพราะมีตาํ แหน่ งการคณะสงฆ์อยู่ในประ เทศไทย จะต้อง
เดินทางกลับในเวลาอันใกล้น้)ี
(โดยที่ พระพรหมวชิรญาณ ขณะดํารงสมณศักดิ์ที่ พระสุธีรตั นาภรณ์ นอกจากจะปฏิบตั ิหน้าทีใ่ น
นครนิวยอร์คแล้ว ท่านยัง ได้รบั นิมนต์ให้เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในรัฐต่างๆในสหรัฐฯด้วย ทําให้ท่านได้
สัมผัสกับปัญหาทีแ่ ท้จริงในต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี อันเป็ นเหตุให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์
ปุณณกมหาเถร) แม่กองงานพระธรรมทูต อนุ มตั ใิ ห้ทา่ นรับเป็ น “ทีป่ รึกษาศูนย์พทุ ธศาสนาไทยแห่งรัฐ
อิลลินอยส์” และอยู่เป็ นประธานโครงการสร้างวัดธัมมาราม ขึ้นในนครชิคาโกต่อไปได้
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็ นคณะริเริม่ ก่ อตัง้ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะสงฆ์ไทยชุด
บุกเบิกเริ่มต้น วางโครงการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพือ่ ดําเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพือ่ สงเคราะห์แก่
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๙ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการวัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นผูร้ เิ ริ่มและ
ประธานโครงการ “ศูนย์ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน” วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริก า (จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.๒๕๒๐ เป็ นประธานโครงการ เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําวัตรสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก (จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.๒๕๒๐ ในฐานะรองประธานรักษาการประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็ นประธาน
โครงการฯ จัดประชุมเพือ่ ถวายความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ิศาสนกิจ เกื้อกูลแก่ พระธรรมวินยั แก่ พระสงฆ์
วัดไทยทุกวัดในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจําปี ปี ละ ๑ ครั้ง เพือ่ นําสาระจากการประชุมไปปฏิบตั ิให้
สอดคล้องเป็ นแนวเดียวกัน ถ้ามีกรณีจาํ เป็ นก็จดั ประชุมปี ละหลายครัง้ (เป็ นโครงการสืบมาถึงปัจจุบ ัน)

พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นประธานโครงการบวชธรรมจารี-ธรรมจาริณี (บวชถือศีลปฏิบตั ธิ รรมอย่าง
เคร่งครัด) อย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก (เป็ นโครงการสืบมาถึง
ปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นผูร้ ิเริ่มและเป็ นประธานโครงการ ห้องสมุดสมเด็จ ธปจ. และแผนกโสตทัศน
ศึกษา วัดธัมมาราม นครชิคาโก เพือ่ เป็ นแหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรูแ้ ก่ ประชาชน ทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ (เป็ นอนุ สรณ์แด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์ ปุณณกมหาเถร) พระอุปชั ฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นผูร้ ิเริ่มและเป็ นประธานโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น เพื่อให้
การศึกษาอบรมธรรมะแก่ เยาวชน และร่วมปฏิบตั ิธรรมถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ณ ธัมมาราม นครชิคาโก (เป็ นโครงการสืบมาถึงปัจจุบ ัน)
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นผูร้ ิเริ่มและเป็ นประธานโครงการงาน วันเด็กไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดธัมมา
ราม นครชิคาโก เป็ นแห่งแรกของวัดและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา (สืบมาถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ในการก่ อตัง้ โครงการ ศูนย์เยาวชนไทยวัดธัมมาราม แห่งนครชิคาโก
(เพือ่ เยาวชนอเมริกนั เชื้อสายไทยทีจ่ บการศึกษาจากโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือทีเ่ ข้ามาปฏิบตั ิ
ธรรมวัด ได้ร่วมมือกันใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์อนั มีคุณค่ า ทีไ่ ด้รบั จากวัดและพระพุทธศาสนา ไปเป็ น
ประโยชน์แก่ ตน และร่วมกันจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสมาชิก ต่อวัด ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อ
ประเทศชาติและพระศาสนา เป็ นโครงการสืบมาถึงปัจจุบ ัน)
พ.ศ. ๒๕๑๙ วันที่ ๑๗ เมษายน เป็ นประธานโครงการ ออกวารสารธรรมะ ธัมโมภาส เผยแผ่
ธรรมรายไตรมาศ และออกวารสารข่าวศาสนาและศาสนกิจของวัดรายเดือนชือ่ พุทธศาสนสาร จํานวนอย่างละ
๑,๐๐๐ ฉบับ
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นประธานกรรมการวางโครงการเผยแผ่ธรรม เป็ นโครงการถาวรประจําวัด โดย
วิธกี ารต่างๆ ดังนี้ -เทศนา ปาฐกถา บรรยาย อภิปราย สนทนาธรรม และโดยวิธีอุปนิสนิ กถาทีว่ ดั และจัดให้มี
บริการธรรมสงเคราะห์นอกสถานทีส่ าํ หรับศาสนิกชนผูอ้ ยู่ห่างไกลทีส่ นใจด้วย
-จัดทํา VIDEO ทําเทปธรรมะ และเทปทําวัตรสวดมนต์ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ออก
เผยแพร่ แก่ ผสู ้ นใจ
-จัดพิมพ์หนังสือธรรมะภาษาไทย-ภาษาอังกฤษเป็ นธรรมบรรณาการ
-จัดชัน้ สอนธรรมะ ทัง้ ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แก่ ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีส่ นใจมา
วัด ในวันเสาร์-อาทิตย์ และในวันสําคัญต่างๆ
-พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นประธานโครงการ ศูนย์วฒั นธรรมอเมริกนั -ไทย ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
เพื่อเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การสัมพันธไมตรีและร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
พ.ศ. ๒๕๒๐ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม เป็ นเจ้าภาพในนามวัดธัมมาราม ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยใน
สหรัฐฯจัดประชุมพระสงฆ์ไทยทุกวัดในสหรัฐฯครัง้ ที่ ๑/๒๕๒๐ แล้ว ร่วมกันประกอบพิธีสงั ฆกรรมการพัทธ
สีมาอุโบสถวัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นแห่งแรกในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณ
มุนี (ธีร ์ ปุณฺณกมหาเถร) เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิต เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสนมหาเถร ขณะ
ดํารงสมณศักดิ์ท่ ี พระพรหมคุณาภรณ์) วัดสระเกศ เป็ นรองประธานฝ่ ายบรรพชิต โดยอนุ มตั ิของมหาเถร

สมาคม ให้เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจเป็ นทางการคณะสงฆ์ ในพิธปี ระวัตศิ าสตร์ครัง้ นี้ โดยมีนายอรุณ ภาณุ
พงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจําสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซ.ี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช้นั ผูใ้ หญ่ของสหรัฐฯ
เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นผูร้ ิเริ่มและชักชวนชาวไทยในนครชิคาโกและรัฐใกล้เคียง จัดโครงการบําเพ็ญ
กุศลและเจริญจิตภาวนา ถวายเป็ นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ใกล้
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ให้เป็ นโครงการถาวรประจําปี ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ซึง่ โครงการนี้ยงั ไม่มีใครจัดมา
ก่ อนในสหรัฐอเมริกา (และได้ถอื ปฏิบตั เิ ป็ นประเพณีสบื มาถึงปัจจุบ ัน)
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นประธาน โครงการพุทธศาสนิ กสัมพันธ์นานาชาติ ระหว่างวัด กับองค์กรและ
ชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐฯ โดยใช้งาน “วิสาขบูชา” เป็ นวันจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาเพือ่ ถือเป็ น
โอกาสประชุมปรึกษาหาแนวทางร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย
พ.ศ.๒๕๒๐ เป็ นผูร้ ิเริ่มชักชวนชาวไทยในนครชิคาโกและรัฐใกล้เคียง จัดโครงการ พิธบี าํ เพ็ญ
กุศลและเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรและถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ในวัน
อาทิตย์ใกล้วันที่ ๕ ธันวาคม ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก (และได้ถอื ปฏิบตั เิ ป็ นประเพณีของวัดสืบมาจนถึง
ปัจจุบนั )
พ.ศ.๒๕๒๐ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์สมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐฯ จัดงานราตรีเฉลิมพระเกียรติ”
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยเชิญชาวไทยและชาวต่างประเทศทีร่ กั ประ
เทศไทย ไปร่วมถวายพระพร คืนวันเสาร์ ใกล้วันที่ ๕ ธันวาคม ทุก ปี เป็ นโครงการถาวรสืบมาจนถึงบัดนี้
พ.ศ. ๒๕๒๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน เป็ นประธานจัดงานสมโภชพระพุทธปฏิมา พระพุทธชินธัมโม
ภาส ทีเ่ จ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์ ปุณณกมหาเถร) เป็ นประธานจัดสร้างขยายจากพระต้นแบบ
ภปร. ๙ นิ้ว ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เป็ นพระพุทธปฏิม าหน้าตัก ๔๐ นิ้ว เป็ นองค์แรก อัญเชิญขึ้น
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจิมทรงพระสุหร่ายและทรงอธิษฐานพระราชหฤทัยแล้ว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็ นพระประธาน ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม นครชิคาโก พร้อมกับ
สมโภช พระพุทธชินการโกศล ฐิตยามงคลบพิตร ซึง่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช วัดราชบพิธ ประทานมาประดิษฐานประจําห้องปฏิบตั ิธรรมของวัดธัมมาราม นครชิคาโก ใน
คราวเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นประธานจัดพิธีตอ้ นรับ พระบรมสารีริกธาตุ (ส่วนพระพาหะของพระพุทธองค์)
ซึง่ ท่าน พระชินรัตนมหาเถร เลขาธิการมหาโพธิสมาคม และมหาสังฆนายกะแห่งประเทศอินเดีย อัญเชิญจาก
อินเดียมาถวาย ณ วัดธัมมาราม
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นผูร้ ิเริ่มและเป็ นประธานโครงการ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ของวัดธัมมา
ราม นครชิคาโก (โดยขอความอุปถัมภ์แผ่นโฆษณาและเทปภาพยนตร์ การท่องเทีย่ ว และพระราชกรณียกิจ
จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์คจากสถานกงสุลใหญ่นครชิคาโก จาก อสท. แห่งประเทศไทย และจาก
สํานักพระราชวัง ออกแจกจ่ายแก่ รา้ นค้าและประชาชน ตลอดถึงเผยแพร่ในงานต่างๆ ทัง้ ในนครชิคาโกและ
ตามรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ตลอดมา)
ทั้งนี้ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาลไทย ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประ เพณีไทย
แก่ ชาวไทยทีจ่ ากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ในต่างประเทศ ให้เกิดความรักและสํานึกถึงความเป็ นไทย ตลอดถึง

คุณค่ าของชาติศาสนาพระมหากษัตริยไ์ ทย และเพือ่ ให้ชาวต่างประเทศ จะได้รูจ้ กั และซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย โครงการนี้ได้รบั การสนับสนุ นและคําชืน่ ชมจากชาวไทยและชาวอเมริกนั เป็ นอย่างมากตลอดมา
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นประธานโครงการจัดรายการ ศิลปวัฒนธรรมไทย ทางโทรทัศน์ ช่อง ๗ ของ
นครชิคาโก เพือ่ ขยายผลการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหวังปลูกจิตสํานึกของชาวไทยในต่างแดน ให้
เกิดความรักความหวงแหนและตระหนักถึงคุณค่ าและความสําคัญของชาติศาสนาพระ มหากษัตริย ์ ตลอดถึง
เพือ่ ประโยชน์แก่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ ชาวต่าง ประเทศด้วย โดยมิได้รบั
งบประมาณการดําเนินงานจากราชการหรือองค์กรใดๆ
แต่ดาํ เนินงานโดยความสนับสนุ นจากภาคพ่อค้า
ประชาชนชาวไทยผูม้ ีใจเป็ นกุศล (จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๒๕)
พ.ศ. ๒๕๒๓ วันที่ ๒๐ เมษายน ได้ถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒ
นมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร ซึง่ เดินทางมาเยือนสหรัฐฯ อาราธนามาพํานักและแสดงพระธรรมเทศนานําเจริญ
จิตภาวนา ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก พร้อมกับติดต่อกับทางการสหรัฐฯนําคณะเจ้าพระคุณสมเด็จฯเข้าชม
สถานทีส่ าํ คัญต่างๆในชิคาโก (ระหว่าง ๒๐-๒๓ เมษายน)
พ.ศ.๒๕๒๔ เป็ นประธานอุปถัมภ์และทีป่ รึกษา คณะก่ อตัง้ วัดพุทธลาวเมืองแอลยิน รัฐอิล ลิ
นอยส์ สหรัฐอเมริก า
พ.ศ. ๒๕๒๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ได้ ขอพระราชทานถวายพระพร เชิญเสด็จฯสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี
ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ทีไ่ ด้รบั จากพระชินรัตนมหาเถร) ณ พระเกศโมลีพระ
พุทธชินธัมโมภาส ภปร. องค์ประธานในอุโบสถวัดธัมมาราม และเพือ่ ชาวไทยทีอ่ าศัยอยู่ในนครชิคาโกและ
ภูมิภาคนี้ของสหรัฐฯจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้ าชมพระบารมีเป็ นครัง้ แรก ปรากฏว่ามีชาวไทยมาเผ้าฯรับเสด็จฯอย่าง
ล้นหลาม
พ.ศ.๒๕๒๕ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ จัดงาน ราตรีเฉลิมพระ
เกียรติ ชักชวนชาวไทยไปร่วมงานและร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในคืนวัน
เสาร์ใกล้กบั วันที่ ๑๒ สิงหาคม และได้ถอื เป็ นประเพณีสบื ต่อมาจนถึงปัจจุบนั
พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถร วัดราชบพิธ ที่
เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะ และกราบอาราธนาประทานธรรมเทศนา โปรดพุทธศาสนิกชน ณ
วัดธัมมาราม นครชิคาโก วันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ถวายการต้อนรับ เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์ ปุณฺณกมหาเถร)
พร้อมกับอาราธนาแสดงธรรมแก่ พทุ ธศาสนิกชน ณ วัดธัมมาราม วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม
(ในโอกาสนี้ ได้ตามส่งพระมหาเถระทัง้ ๒ คณะ จากนครชิคาโกถึงนครนิวยอร์ค ซึง่ จะเดินทาง
ต่อไปยังกรุงลอนดอน เพื่อการพัทธสีมาพิธี อุโบสถ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอนด้วย)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็ นประธานดําเนินโครงการ ขยับขยายวัดธัมมาราม นครชิคาโก จากทีเ่ ดิม ถนน
ฮอยน์ ใกล้ดาวน์ทาวน์ชคิ าโก ไปซื้อทีต่ งั้ วัดแห่งใหม่ในปัจจุบนั ซึ่งเป็ นอาคารที่ใหญ่กว่า ในเนื้อที่ 10 เอเคอร์
หรือ 25 ไร่ ที่ 7059 W. 75th St. Chicago, IL 60638 แล้วประกอบการผูกสีมาอุโบสถวัดใหม่น้ ีอกี
ครัง้ หนึ่ง โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสนมหาเถร) วัดสระเกศ (ขณะดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระ
พรหมคุณาภรณ์) เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิต เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สุวฑฺฒนมหาเถร) วัด

สุวรรณาราม (ขณะดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) เป็ นรองประะธานฝ่ ายบรรพชิต ม.ร.ว. เกษม
สโมสร เกษมศรี เอกอัครราชทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซ.ี และเจ้าหน้าทีชน้ั ผูใ้ หญ่ของ
สหรัฐฯ เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์
พ.ศ. ๒๕๒๘ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน เป็ นประธานโครงการ พุทธศาสนิ กสัมพันธ์
นานาชาติ และเป็ นเจ้าภาพจัดประชุม วิสาขบูชานานาชาติ และ วิปสั สนานานาชาติ (๑๑ ชาติ พุทธศาสนา ใน
สหรัฐฯ) เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็ นประธานโครงการ ธรรมยาตรา โดยอาราธนาพระสงฆ์ทมี่ ีความรูค้ วาม สามารถ
ในด้านต่างๆ จากประเทศไทย ไปช่วยสงเคราะห์ชาวไทย และชาวพุทธในสหรัฐอเมริกา
(ปี น้ ี ได้นิมนต์ พระพยอม กลฺ ยาโณ วัดสวนแก้ว นนทบุรี จาริกไปแสดงธรรม ณ วัดไทยในรัฐ
ต่างๆ ในสหรัฐฯ โดยใช้วดั ธัมมาราม นครชิคาโก เป็ น ศูนย์กลางของโครงการฯ เริ่มแต่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๑๕
กรกฎาคม)
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็ นประธาน “โครงการจิตรกรรมฝาผนัง ” เขียนภาพพุทธประวัติ ๑๓ ภาพ ลงใน
แผ่นผ้าใบจากประเทศไทย ไปประดับฝาผนังอุโบสถวัดธัมมาราม นครชิคาโก รวมค่ าส่งเป็ นเงิน ๓๕๐,๐๐๐
บาท (สามแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รบั นิมนต์จาก มร. ลิม เซียว เลียง ให้เดินทางไปสงเคราะห์ประชาชน ใน
ประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็ นเวลา ๑๐ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็ นประธานอุปถัมภ์และทีป่ รึกษาการก่ อตัง้ วัดพุทธเขมรนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์
สหรัฐอเมริก า (ปัจจุบนั เป็ นกรรมการอุปถัมภ์และทีป่ รึกษา)
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็ นกรรมการอุปถัมภ์ทปี่ รึกษา องค์การพุทธศาสนานานาชาติ แห่งสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็ นกรรมการอุปถัมภ์ทปี่ รึกษา องค์การพุทธศาสนานานาชาติ ในมิดเวสท์ แห่ง
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รบั นิมนต์จาก มร.ลิมเซียวเลียง ให้ไปสงเคราะห์ชาวพุทธในสิงคโปร์ และอิน
โดนีเชียเป็ นเวลา ๑๐ วัน
พ.ศ.๒๕๓๒ เป็ นประธาน โครงการมิตรสัมพันธ์ กับชาวอเมริกนั เพือ่ นบ้านใกล้วัดธัมมาราม นคร
ชิคาโกและหลังจากดําเนินโครงการแล้ว สภาตําบลของหมู่บ ้านใกล้วัด ได้มีมติเชิญวัดธัมมารามเข้าเป็ นสมาชิก
ของสภาตําบล และได้เลือกวัดธัมมารามเป็ นสถานทีป่ ระชุมของสภาตําบล และเป็ นทีช่ ุมนุ มประกอบกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ของชาวอเมริกนั ในตําบลนี้ แสดงถึงชาวอเมริกนั เพือ่ นบ้านใกล้วัด ยอมรับวัดธัมมา
รามเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวท้องถิ่นนัน้ ด้วย
พ.ศ. ๒๕๓๒ ในขณะอยู่กรุงเทพฯ ได้รบั นิมนต์ให้เดินทางไปประชุมและสนับสนุ นให้กําลังใจใน
การปฏิบตั ศิ าสนกิจแก่ คณะกรรมการและอุบาสกอุบาสิกาผูอุ้ ป ถัมภ์บาํ รุงวัดธัมมาราม นครชิคาโก และวัดไทย
ในรัฐต่างๆ ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รบั นิมนต์จากนางบุญศรี โสภณพนิช ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)ให้เดินทาง
ไปส่งเสริมปสาทศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในประเทศฮ่องกง และญีป่ ่ นุ เป็ นเวลา ๗ วัน

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รบั นิมนต์จากเจ้าหญิงซารินา (Princess Zarina) แห่งมาเลเชีย ให้ไป
สงเคราะห์พระญาติ และชาวมาเลเซีย ออสเตรเลีย และชาวนิวซีแลนด์ เป็ นเวลา ๑๐ วัน (เป็ นผลให้เจ้าหญิง
ซารินาและพระญาติ เกิดเลือ่ มใสศรัทธาหันมาปฏิบตั ิตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา นับแต่นนั้ เป็ นต้นมา)
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รบั พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รบั นิมนต์จาก มร.ลิมเชียวเลียง ให้เดินทางไปสงเคราะห์ประชาชน ในประเทศอิน
โดนีเชีย สิงคโปร์ และออสเตเลีย เป็ นเวลา ๑๐ วัน
พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รบั นิมนต์จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณ
วดี ให้เดินทางไปแสดงธรรมในวันพระราชสมภพ ณ พระตําหนักเมืองซานเดียโก สหรัฐฯ
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รบั เป็ นเจ้าภาพในนามวัดธัมมาราม นครชิคาโก จัดงาน วิสาขบูชาชาวพุทธ
นานาชาติ ในมิดเวสท์ สหรัฐอเมริกา พร้อมกับเป็ นเจ้าภาพจัดประชุมเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรฯ ทีว่ ดั ธัมมาราม นครชิคาโก
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รบั พระราชทานพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รบั นิมนต์จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และ มร.ลิม เซียว เลียง (ซึ่งนิตยสาร
ในสหรัฐฯจัดให้เป็ นเศรษฐีอนั ดับ ๑ ของเอเชีย และเป็ นอันดับ ๕ ของโลก) ให้ไปสงเคราะห์ครอบครัวและ
ญาติ พร้อมกับทัศนาศึกษาในเมืองต่างๆ ในประเทศอินโดนีเชียด้วย เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ เดินทางไปเยีย่ มให้กําลังใจ แก่ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวัดพรหมคุณารามอริ
โซนา สหรัฐฯ ทีพ่ ระภิกษุสามเณรและอุบาสิกาถูกฆาตกรรมหมู่ ๙ ศพ ซึง่ ทุกคนกําลังเสียขวัญให้เกิดความ
อบอุ่นใจว่าเรามีความห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รบั พระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รบั นิมนต์จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณวดี
ให้ไปถวายธรรมะ ในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ณ พระตําหนักเมืองซานเดียโก
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รบั นิมนต์จากนางบุญศรี โสภณพณิช ให้เดินทางไปสงเคราะห์ญาติ และชาวจีน
ในฮ่องกงและในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เป็ นเวลา ๒๒ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๖ ในนามวัดธัมมารามได้เป็ นเจ้าภาพจัดงาน ฉลองพระพุทธศาสนาเข้าสูส่ หรัฐ
อเมริกาครบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รบั นิมนต์จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และ มร.ลิม เซียว เลียง ให้เดินทาง
ไปเยือนประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เป็ นเวลา ๑๐ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รบั นิมนต์จาก เจ้าหญิงซารินา (Princess Zarina) แห่งมาเลเซีย ให้ไป
สงเคราะห์ญาติทปี่ ระเทศมาเลเซีย เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รบั นิมนต์ไปเป็ นประธานในพิธพี ทุ ธาภิเษก และฉลองวัด ณ วัดป่ าเลไลยก์
ประเทศสิงคโปร์ เป็ นเวลา ๕ วัน

พ.ศ.๒๕๓๘ เป็ นประธานจัดงานและอัญเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ
ทรงเปิ ด ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit Hall) ณ
วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ได้รบั พระราชทานพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย อําเภอเขื่องใน อุบลราชธานี (มีผโู ้ ดยเสด็จพระราชกุศลบํารุง
วัด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท)
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นประธานโครงการ จัดนิ ทรรศการภาพพระราชกรณี ยกิจ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เริ่มแต่
๒๕๓๘-๒๕๔๐ ในความอุปถัมภ์ของสํานักพระราชวัง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ปรารถนาทีจ่ ะให้
พสกนิกรไทยแล้วชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริกา ได้ชื่นชมพระบารมี พระพรหมวชิรญาณ ขณะดํารงสมณศักดิ์ที่
พระเทพประสิทธิมนต์ จึงได้จดั พิธีมหามงคลฉลองสิริราสมบัติกาญจนาภิเษก ที่วดั ธัมมาราม นครชิคาโก และ
เป็ นประธานโครงการถ่ายทอดสด พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติกาญจนาภิเษก จากท้องสนามหลวง ประเทศ
ไทย สู่งานพิธีมหามงคลสิริราชสมบัติ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ในและเวลาเดียวกัน โดยความสนับสนุ น
จากบริษทั กรุงเทพโทรทัศน์ ทีว.ี กองทัพบกช่อง ๗ สี และการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิต ร่วมกับ พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
นําทหารตํารวจข้าราชการพลเรือน และพ่อค้าประชาชนจากส่วนกลาง จัดพิธีสวัสดิมหามงคล เจริญพระพุทธ
มนต์ ถวายสังฆทาน เจริญจิตภาวนา และปล่อยโคกระบือ ๕๐ คู่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายพระ
กุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และทุกพระองค์ ร่วมกับข้าราชการและพ่อค้าประชาชนในส่วนภูมภิ าค ณ วัดยาง
น้อย เป็ นพิธีมงคลประวัติศาสตร์ครัง้ สําคัญยิ่ง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ
ให้เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รบั นิมนต์จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียว เลียง ให้ไป
สงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ทีอ่ ินโดนีเชีย และสิงคโปร์ เมื่อ ๒๒-๒๘ มีนาคม (๗ วัน)
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รบั นิมนต์จาก ท่านประธานาธิบดีซฮู าร์โต แห่งอินโดนีเชีย และมร.ลิม เซียวเลียง
คหบดีสาํ คัญของอินโดนีเชีย ให้ไปเยือนนครจาการ์ตา เพือ่ สนทนาธรรมและสงเคราะห์ชาวอินโดนีเซีย (ในการ
นี้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี และคุณหญิงพันธุเ์ ครือ ได้ฝากของทีร่ ะลึกไปมอบแก่ ทา่ น
ประธานาธิบดีดว้ ย)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ให้เชิญไป
ทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐฯ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ให้
เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รบั นิมนต์จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี
ให้ไปถวายธรรมะ ณ พระตําหนักเมืองชานเดียโก รัฐแคลิฟลอเนีย สหรัฐอเมริก า

พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รบั นิมนต์จาก สมาคมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศแห่งสาธารณ รัฐ
ประชาชนจีน ให้ไปเจริญศาสนไมตรีสมั พันธ์และทัศนศึกษา ในสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่นดิน ใหญ่ เป็ น
เวลา ๘ วัน (๘ - ๑๕ มิถุนายน)
พ.ศ.๒๕๔๑ เป็ นกรรมการดําเนินการฝ่ ายบรรพชิตจัดงาน นิ ทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณี ยกิจ
ฯ ชุด ในหลวงของเรา ครัง้ ที่ ๒ ณ นครลอสแอนเจลิส, นครชิคาโก, นครนิวยอร์ค และทีก่ รุงวอชิงตัน ดี.ซี.
สหรัฐอเมริก า เพือ่ นํารายได้นาํ ขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๔๑
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นรองประธานกรรมการจัดทําหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานทําบุญ
ฉลองชนมายุ ในเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช ด้วยรูปหนึ่ง ในการนี้ทา่ นได้รบั เป็ นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
His Holiness จํานวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม เป็ นจํานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นกรรมการดําเนินการฝ่ ายบรรพชิตจัดงานนิ ทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณี ยกิจ
ฯ ชุด ในหลวงของเรา ครัง้ ที่ ๓ ณ นครลอสแอนเจลิส, นครชิคาโก, นครนิวยอร์ค และทีก่ รุงวอชิงตัน ดี.ซี.
สหรัฐอเมริก า เพือ่ นํารายได้นาํ ขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒
ได้รบั นิมนต์จากพุทธศาสนิกชนชาวออสเตรเลีย ให้เดินทางไปสงเคราะห์
พุทธศาสนิกชนชาวออสเตรเลีย ณ นครซิดนี และเมลเบริน เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รบั นิมนต์ให้ไปเป็ นประธานการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยสายต่าง ประเทศ
ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา วิท ยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาดําเนินการร่วมกับกรมการ ศาสนา และได้
บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ
ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ และที่วดั ยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯให้
นายกาศิกวัฒน์ ปรักกะมานนท์ กงสุลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโกถวายพระราช
กุศลเฉลิมพระเกียรติ ในปี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รบั นิมนต์จากมร.อัลเบริต ์ มิสซิสดอนน่ า หลานนายชิน นางบุญศรี โสภณพนิช
ให้ไปเยี่ยมครอบครัวและพุทธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซีย เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รบั นิมนต์จาก มร.แอนโทนี่ ซาเล็ม บุตรนายลิม เซีย่ ว เลียง ซาเล็ม ให้ไปโปรด
ครอบครัวและญาติมติ รในประเทศสิงคโปร์ เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับนายสมัคร สุนทรเวช ผูว้ ่ากรุงเทพมหานคร ให้อัญเชิญไปถวาย ณ วัดธัมมาราม
นครชิคาโก

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา วิท ยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดําเนินการร่วมกับกรม การศาสนา และได้
บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ให้
เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ และที่วดั ยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รบั พระบัญชาให้มาเป็ นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดยานนาวา ได้เอาใจใส่สง่ เสริม
และพัฒนาในด้านการเผยแผ่ ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อสถานการณ์โลก ทีก่ าํ ลังเปลีย่ น แปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยถือ นอกจากศาสนกิจ ในด้านคันถธุระและวิปสั สนาธุระ เป็ นศาสนกิจทีเ่ ป็ นหลักสําคัญในทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว งานเผยแผ่ธรรมะย่อมมีความสําคัญยิ่งและมีความเกี่ยว เนื่องกัน โดยได้จดั ให้มีโครงการ
แสดงธรรมเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การสนทนาธรรม การแสดงอุปนิสนิ กถา การปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
กรรมฐาน ตลอดถึง การจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และการจัดบรรยายธรรมะทางวิทยุ และโทรทัศน์ รวมถึงการ
เผยแผ่ธรรมะทางสือ่ ทุกชนิดด้วย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รบั พระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระพรหมวชิรญาณ ได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุ ญาต ให้จัดสร้างพระปฏิมา
พระพุทธมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั หน้าตัก ๗๒ นิ้ว ลงรักปิ ดทอง ส่ง ไปประดิษฐานเป็ นพระประธาน ณ วัด ในประเทศไทย ใน
สหรัฐอเมริกา และในประเทศจีน คือ
๑. วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
๒. วัดยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน สหรัฐอเมริกา และ
๔. วัดพุทธศาสนา ในมณฑลกวางตุง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รวม ๔ องค์ ราคาก่ อสร้างพร้อมค่ าส่งถึงทีอ่ งค์ละ ๑.๒ ล้านบาท รวมเป็ นเงิน ๔ ล้าน ๘ แสนบาท
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รบั นิมนต์จาก TAN SRI DATO, SERI VINCENT TAN CHEE YIOUN เศรษฐี
แห่งประเทศมาเลเชีย ให้ไปสงเคราะห์พทุ ธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซีย เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รบั พระบรมราชานุ ญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้เป็ นประธาน
สร้างหน้าบันในพระนามาภิไธยย่อ ส .ก. ปิ ดทอง เพือ่ โปรดเกล้าฯให้อัญเชิญไปประดิษ ฐาน ณ อุโบสถวัด
พุทธาวาส นครฮิวสตัน สหรัฐฯ รวมทัง้ ค่ าส่งและค่ าติดตัง้ เป็ นเงิน ๕ แสนบาท
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นประธานเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปทรงยกฉัตรถวาย
พระพุทธมหามงคล ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิ ดหน้าบรรณพระนามาภิไธย ส .ก.อุโบสถวัดพุทธาวาส
นครฮิวสตัน สหรัฐฯ พร้อมด้วย สมเ ด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา

พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดําเนินการร่วมกับกรมการศาสนา และได้
บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ให้
เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชูทศิ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่
วัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รบั พระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รบั นิมนต์ให้เดินทางไปเป็ นประธานในพิธรี บั ผ้าป่ าสามัคคีของพุทธศาสนิก ชน ชาว
ไทยในนครซิดนี ประเทศออสเตรเลีย เพือ่ สมทบทุนโครงการสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดําเนินการร่วมกับกรมการศาสนา และได้
บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้
เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชูทศิ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่
วัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รบั พระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เดินทางไปทัศนศึกษาและเผยแผ่ธรรมะในประเทศจีน เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รบั นิมนต์จาก จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียว เลียง ให้ไป
สงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดําเนินการร่วมกับกรมการศาสนา และได้
บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
-พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รบั นิมนต์ให้ไปสังเกตการพระศาสนา และสงเคราะห์พทุ ธศาสนิกชนในประเทศ
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ
ให้กงสุลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริก า เพือ่ ถวายพระราชกุศลเฉลิม
พระเกียรติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้
เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชูทศิ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่
วัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รบั พระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดคูเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นประธานมูลนิธพิ ระรัตนตรัย และดําเนินการ จัดตั้งสถานีวทิ ยุโทรทัศน์เพื่อ
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยขึ้น ณ วัดยานนาวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ บรมราชินีนาถ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายา ไปทรงเปิ ดป้ าย
“มูลนิธพิ ระรัตนตรัย” และเปิ ดป้ าย“สถานีวทิ ยุโทรทัศน์เพื่อพระพุทธ ศาสนาแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๔๗ (ขณะนี้กาํ ลังอยู่ในระหว่างทดลงและพัฒนาระบบ ตามความเหมาะสม เนื่องเพราะเป็ น
กิจกรรมทีจ่ ะต้องใช้บุคคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณ จํานวนมาก)
พ.ศ. ๒๕๔๘ เดินทางไปทัศนศึกษาและเผยแผ่ธรรมในประเทศรัซเซีย เป็ นเวลา ๗ วันในการนี้
ได้เข้าพบเพื่อสัมพันธไมตรี กับพระเถระผูใ้ หญ่ฝ่ายมหายาน และเข้าพบเยีย่ มประธานาธิบดีแห่งรัฐบูยาเธีย
ประเทศรัชเซียด้วย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบั นิมนต์จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และ มร.ลิม เซียว เลียง (ซึ่ง
นิตยสารในสหรัฐฯจัดให้เป็ นเศรษฐีอนั ดับ ๑ ของเอเชีย และเป็ นอันดับ ๕ ของโลก) ให้ไปสงเคราะห์ครอบครัว
และญาติ พร้อมกับนิมนต์ไปทัศนาศึกษาในเมืองต่างๆ ในประเทศอินโดนีเชียด้วย เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา วิท ยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดําเนินการร่วมกับกรม การศาสนา และได้
บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบั นิมนต์ให้ไปเป็ นประธานการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยสายต่าง ประเทศ
และคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทย กรุงวอซิงตัน ดี .ซี., เป็ นประธานการประชุมกิจการคณะสงฆ์ ณ
วัดนวมินทรราชูทศิ นครบอสตัน และวัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบั นิมนต์ให้ไปเป็ นประธานในพิธวี างศิลาฤกษ์สร้างวัดไทยกรุงราชคฤห์
และถือโอกาสนมัสการพุทธเจดียพ์ ทุ ธคยา ประเทศอินเดีย เป็ นเวลา ๕ วัน (๑๑-๑๕ มิถุนายน)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ
ให้กงสุลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริก า เพือ่ ถวายพระราชกุศลเฉลิม
พระเกียรติ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบั พระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ให้
เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชูทศิ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่
วัดยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบั พระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดคูเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รบั นิมนต์จากพุทธศาสนิกชนในประเทศจีน ให้ดําเนินทางไปปฏิบตั ิศาสน กิจและ
ดูกิจการพระศาสนาในประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤศจิกายน เป็ นเวลา ๓ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รบั นิมนต์จาก จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียวเลียง ให้ไป
สงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ ระหว่าง ๒๒-๒๘ มกราคมเป็ นเวลา ๗ วัน

พระพรหมวชิรญาณ มีความสนใจใฝ่ หาประสบการณ์และมุ่งสนองงานคณะสงฆ์ไทย และใคร่สนอง
พระพุทธประสงค์ ในการนําพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่แก่ ชาวโลก ท่านได้รบั นิมนต์ให้จาริกออกทัศนศึกษา
กิจการศาสนา ยังนานาประเทศทัวโลกดั
่
งกล่าวแล้ว
ในขณะเดีย วกัน ท่านก็หาโอกาสเผยแผ่ธรรมแก่ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในประเทศนัน้ ๆ
พร้อมกับประสานศาสนสัมพันธ์ กับองศ์กรทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ทัง้ ฝ่ ายเถรวาทและมหายาน ควบคู่
กันไปด้วย

งานการสาธารณู ปการและงานสาธารณสงเคราะห์

งานสาธารณู ปการ
พระพรหมมวชิรญาณ ได้เอาใจใส่ปฏิบตั ศิ าสนกิจในด้านสาธารณูปการ คือการก่ อสร้าง การบุ
รณปฏิสงั ขรณ์และการดูแลรักษาความสะอาดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับถาวรวัตถุ และต้นไม้ใบหญ้า
ในอารามทีท่ า่ นสํานักอยู่ และในการสาธารณสงเคราะห์ คือการช่วยเหลือสนันสนุ นในการก่ อสร้างการบูรณ
พัฒนาอาคารสถานทีเ่ ป็ นต้นช่วยเหลือประชาชน นอกอาราม ทัง้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศตลอดมา คือ
งานสาธารณู ปการ ในประเทศไทย
เมื่อท่านยังเป็ นสามเณรอยู่ทว่ี ดั มณีวนาราม ในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ .ศ.๒๔๙๓๒๔๙๗ ท่านได้เอาใจใส่ในการสาธารณูปการของวัด ในฐานะเป็ นหัวหน้าคณะสามเณรได้สนองงานการก่ อสร้าง
อาคารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม ๒ ชัน้ พร้อมทัง้ ดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยภายใน
บริเวณวัด เพือ่ ประหยัดงบประมาณ ด้วยแรงงานของคณะสามเณรตลอดมา
เมือ่ ท่านย้ายมาอยู่ทวี่ ดั จักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ในฐานะ เลขานุ การเจ้าอาวาส และ
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงแห่งนี้ ท่าน ได้สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์ ปุณณกมหา
เถร) ขณะดํารงตําแหน่ งเจ้าอาวาสในอดีต ในการก่ อสร้างการบุรณพัฒนาปฏิสงั ขรณ์ถาวร วัตถุและดูแลความ
สะอาดความเป็ นระเบียบเรียบพร้อยในพระอารามตลอดมา แม้ในสมัยพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศมุนี (บุญ
มา ทีปธมฺโม) เจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั ท่านก็ได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ นประธานกรรมการควบคุมดูแลการ
ก่ อสร้าง การบูรณพัฒนาปฏิสงั ขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆของวัด ดังนี้
ก. งานก่อสร้าง อาทิ พระวิหารเจดียพ์ ระพุทธไสยาสน์ พระวิหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
ศาลเจ้าพระยาบินทรเดชา (สิงห์) และศาลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม ๗๒ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็ นต้น
ข. งานบูรณปฏิสงั ขรณ์ อาทิ ศาลาบําเพ็ญกุศล ๑ ในบริเวณฌาปนสถาน, พระอุโบสถ, พระ
วิหารกลาง, มณฑปพระพุทธบาท, พระวิหารพระนาค และพระพุทธปรางค์ วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็ นต้น
ค. งานดูแลรักษาและพัฒนา ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย และความสงบในพระ
อาราม การจัดงานเทศกาลประจําปี งานการกุศลและงานเฉพาะกิจต่างๆ ตลอดถึงกิจการฌาปนสถานและ
สุสาน การดูแลทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ของวัด การจัดผลประโยชน์วดั
และการบําบัดทุกข์บาํ รุงสุขพระภิกษุ
สามเณร,ศิษย์วดั และผูอ้ ยู่อาศัยในวัด
ง. งานการจัดระบบจราจร โดยทีว่ ดั จักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ตัง้ อยู่ในย่านธุรกิจ ใน
อดีตประชาชนส่วนใหญ่จะสัญจรไปมาตลอดถึงมาวัดด้วยเท้า ภายหลังจะใช้รถเป็ นพาหนะเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้

ทีจ่ อดรถนอกวัดไม่เพียงพอและขอเข้ามาจอดในบริเวณวัด
ประชาชนทีน่ าํ รถเข้ามาจอดในวัดก็มกั ประสบ
ปัญหาเรื่องการจอดรถ ตลอดถึงมีคนภายนอกฉวยโอกาสเข้ามาขโมยของในรถ หรือขูดขีดรถและหาประโยชน์
เป็ นการส่วนตัว โดยวัดมิได้รบั ผลประโยชน์แต่อย่างใด
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระพรหมวชิรญาณ เมื่อยังดํารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ และกลับ
จากสหรัฐอเมริกามาปฏิบตั ิศาสนกิจในประเทศไทยแล้ว พระเดชพระคุณ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม)
เจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั จึงแต่งตัง้ ให้ท่าน เป็ นประธานกรรมการดําเนินการแก้ไขปัญหา พร้อม ควบคุมดูแลการ
จอดรถในบริเวณวัด ท่ามกลางปัญหาและอิทธิพลต่างๆ เนื่องจากเป็ นเรื่องละเอียดอ่อน ท่านจึงต้องวาง
แผนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรือ่ งนี้อย่างรอบคอบ คือ ต้องใช้ทงั้ ความเด็ดขาดและความนุ่ มนวล ในการแก้ไข
และปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่า วสนองงานของวัดและเจ้าอาวาส
ความจริงวัดไม่ประสงค์จะเก็บเงินค่ าจอดรถในวัดแต่อย่างใด แต่วดั ตัง้ อยู่ในย่านธุรกิจ ถ้าไม่
จัดระบบ รถภายนอกก็จะเข้ามาแออัดในบริเวณวัดจนขยับไม่ได้ จึงจําเป็ นต้องควบคุมจํานวนรถ ด้วยวิธี
จัดเก็บเงินบํารุงรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ตํา่ กว่าราคาค่ าจอดรถนอกวัด โดยนํา
เครื่องมือควบคุมเวลามาใช้ และจัดแยกประเภทรถพร้อมจัดเจ้าหน้าทีบ่ ริการดูแล แม้โดยวิธีน้ ี ก็มีประชาชน
นิยมนํารถเข้ามาจอดในบริเวณวัดมากกว่านอกวัด เพราะราคาถูกกว่า จึงจําเป็ นต้องปรับราคาค่ าจอดรถในวัด
ให้เท่ากับราคาค่ าจอดนอกวัด
ปรากฏว่า การแก้ปญั หาโดยวิธดี งั กล่าว ได้บงั เกิดผลดีแ ก่ ทกุ ฝ่ าย และวิธีน้ ีถือเป็ นต้นแบบหรือ วัด
จักรวรรดิราชาวาส จัดเป็ นวัดต้นแบบในการจัดจอดรถภายในวัดในประเทศไทย ปรากฏว่าภารธุระต่างๆ ทีท่ ่าน
ได้รบั มอบหมายให้เป็ นประธานหรือเป็ นกรรมการ ได้ไปด้วยความเรีย บร้อย และเป็ นผลดีแก่ วดั และพระ
ศาสนาโดยส่วนรวมทุกประการตลอดมา
งานสาธารณู ปการในต่างประเทศ
-เป็ นประธานโครงการสร้างวัด และเป็ นเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก,
-เป็ นประธานโครงการสร้างวัดและเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รูปแรก
กับทั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เห็นชอบให้ทา่ นสนับสนุ นและรับเป็ นประธานโครงการ
สร้างวัดและเป็ นเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี นครไมอามี่ รัฐฟลอริด า รูปแรก (๒๕๒๕-๒๕๒๗) ตามข้อเสนอของ
พระวิเทศธรรมรังษี (พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) วัดไทย กรุงวอซิงตัน ดีซ.ี ผูป้ ระสานงานกับพุทธศาสนิ กชน
ในนครไมอามี่ นั้น
ท่านได้นาํ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในเมืองและในรัฐนัน้ ๆ สร้างวัดไทยดังกล่าว ด้วยการสร้าง
ศรัทธาก่ อนแล้วจึงร่วมกันสร้างเสนาสนสงฆ์ข้ นึ โดยวิธีประหยัด เน้นในเรื่องศาสนกิจ ศาสนธรรม ศาสนพิธี
ศาสนบุคคล มากกว่าเน้นพุทธศาสนศิลปแห่งศาสนสถาน อันจะเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ทัง้ ยังกระทบต่อศรัทธา
ประชาชน และไม่เหมาะกับงานระยะเริ่มต้นสร้างวัดในต่างประเทศด้วย
เฉพาะในสหรัฐอเมริกานัน้ ทุกเมืองทุกรัฐทีม่ ีชาวไทยไปอาศัยอยู่ไม่กี่รอ้ ยครอบครัว ต่างก็มคี วาม
ว้าเหว่และมีศรัทธาปรารถนาอยากจะมีวดั และอยากจะมีพระสงฆ์ไทยไปอยูป่ ระจําเพือ่ เป็ นทีพ่ งึ่ ทางใจ ซึง่ ท่าน
และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็มคี วามห่วงใยถึงปัญหาในอนาคต จึงมีมติวางนโยบายการสร้างวัดไทย

ขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงการบํารุง รักษา ความดํารงอยู่และความเจริญมันคงในอนาคต
่
ด้วย
แต่ดว้ ยอาศัยธรรมปัญญาความร่วมมือกันระหว่างสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กับศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน ทําให้วดั ไทยในสหรัฐฯซึง่ เดิมมีเพียง ๓ วัด ปัจจุบนั นี้ มีมากขึ้นกว่า ๖๐ วัด และมีพระสงฆ์
ไปประจําปฏิบตั ศิ าสนกิจ ๔๐๐ กว่ารูป
ซึง่ งานการก่ อสร้างวัดของชนกลุ่มน้อยในต่างประเทศ ในระยะบุกเบิกเริ่มต้น ของทุกวัด ในฐานะที่
ไม่มที นุ ปัจจัยเพียงพอ และมีผอู ้ ปุ ถัมภ์ในการก่ อสร้างน้อย รวมถึงไม่มีทุนปัจจัยในการบํารุงบูรณพัฒนาและ
ดําเนินกิจการต่างๆ สําหรับวัดในต่างประเทศนัน้ เป็ นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องอาศัยกําลังสติปญั ญา
ความสามารถและความหนักแน่ นอดทนอย่างสูง จึงจะดําเนินการให้บรรลุผลได้
บรรดาวัดที่ พระพรหมวชิรญาณ ต้องดูแลให้ความอุปถัมภ์สนับสนุ นทัง้ ในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศนัน้ มีจาํ นวนมาก สําหรับในสหรัฐอเมริกา ทีท่ ่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องคือ
วัดธัมมาราม นครชิคาโก, วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน, วัดพุทธรังษี นครไมอามี,่ วัดไทย นคร
ลอสแอนเจลิส, วัดไทยกรุงวอซิงตัน ดี.ซี., วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค และวัดนวมินทรราชูทศิ (วัด
เฉลิมพระเกียรติ์ในดินแดนทีพ่ ระเจ้าอยู่หวั ประสูต)ิ ตลอดถึงวัดต่างๆในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ซึง่ มีร่วม ๖๐ วัด
แต่วดั ทีท่ า่ นต้องดูแลรับผิดชอบทุกด้านในสหรัฐอเมริกา มี ๓ วัด คือ วัดธัมมาราม นครชิคาโก,
วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน,และวัดนวมินทรราชูทศิ (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ในดินแดนทีพ่ ระเจ้าอยู่หวั ประสูต)ิ
ซึง่ แต่ละวัด ล้วน เป็ นภารธุระทีห่ นักหน่ วงอย่างยิ่ง สําหรับงานในต่างประเทศ ต้องอาศัยความ
พยายามและความอดทนเป็ นอย่างสูงในการวางโครงการและการดําเนินงาน ตลอดถึงการรวมคนรวมศรัทธา
และการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วย งานการก่ อสร้างบํารุงรักษาและพัฒนาจึงจะบรรลุผล เฉพาะ ๓ วัดที่
ท่านต้องดูแลรับผิดชอบเป็ นพิเศษ นัน้ ได้ดาํ เนินการสิ้นเงินไปแล้วดังนี้คือ
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๙ ซื้อทีด่ ิน ๑๐ เอเคอร์ พร้อมอาคารทีต่ งั้ วัด และพัฒนาปฏิสงั ขรณ์ รวมถึง
ดําเนินการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ในมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ วัดธัมมาราม นครชิคาโก รัฐอิล ลินอยส์ สหรัฐอเมริก า เป็ นเงินไทยประมาณ ๓๐๐ ล้าน
บาท (พ.ศ.๒๕๔๙ นี้ กําลังดําเนินโครงการสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโกอีก เป็ นเงิน
ไทยประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท)
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๙ ซื้อทีด่ ิน ๕ เอเคอร์ และอาคารพร้อมทัง้ พัฒนาปฏิสงั ขรณ์ และสร้างอุโบสถ
เฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เป็ นเงินไทย
ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท (ได้รบั พระราชทานพระประธานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
ได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุ ญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้สร้างหน้าบันในพระ
นามาภิไธยย่อสก.ประดิษฐานทีห่ น้าบรรณอุโบสถวัดนี้ดว้ ย)
พ.ศ. ๒๕๔๙– เริ่มดําเนินโครงการการซื้อทีด่ ิน ๕๕ เอเคอร์ (ราคา ๑.๕ ล้าน ดอลลร่าส์สหรัฐ คิด
เป็ นเงินไทย ๖๐ ล้านบาท) เพื่อสร้างวัดนวมินทรราชูทศิ นครบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา (ในเมืองที่
พระเจ้าอยู่หวั ประสูต)ิ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐
ปี ในงบประมาณก่ อสร้าง ๑,๐๐๐ ล้านบาท

แต่ถา้ จะกล่าวถึง ความเสียสละกําลังกายกําลังใจกําลังสติปญั ญา ความรู ้ ความสามารถ ที่
พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ได้ ร่วมสมานฉันทสามัคคีสร้างศาสนสถาน สร้างสาธารณประโยชน์และ ปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ตลอดถึงได้ร่วมกันบําเพ็ญกิจกรรมต่างๆ อันเป็ นประโยชน์แก่ ส่วนรวมแล้ว ย่อมประมาณค่ ามิได้ แต่
ท่านพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในต่างประเทศ ก็สามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจต่างๆ บรรลุผลสําเร็จ
ความเจริญก้าวหน้าเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดมาจนถึงปัจจุบนั

งานการสาธารณสงเคราะห์

พระพรหมวชิรญาณ ขณะยังเป็ นพระสงฆ์ผนู ้ อ้ ย ได้เอาใจใส่สนองงานพระศาสนา ของเจ้าอาวาส
และผูบ้ งั คับบัญชา ในด้านการกุศลสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ โดยจัดรับและบริจ าคปัจจัยพร้อมสิง่ ของต่างๆ
ส่งไปสงเคราะห์พระสงฆ์และประชาชนผูป้ ระสบภัยต่างๆทุกครัง้ ตลอดมา
สําหรับการสาธารณสงเคราะห์ในชนบทประเทศไทยทีเ่ ป็ นรูปธรรมนัน้ พระพรหมวชิรญาณ ได้เริ่ม
ด้วยการสนองงานในเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์ ปุณณกมหาเถร) คือ
พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๘ เนื่องจากถนนจากแยกอําเภอปักธงไชย ไปยังวัดหน้าพระธาตุ บ้านตะคุ และ
หลายตําบล เป็ นถนนอเนกประสงค์ทปี่ ระชาชนเดิน ทัง้ รถและเกวียน ตลอดถึงวัวควายก็ใช้ร่วมกัน จึงเสียหาย
ง่าย และมักจะถูกนํา้ ท่วมใช้การไม่ได้แทบทุกปี ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน เป็ อมั าก จึง ได้มาขอความ
เมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯให้ช่วยอนุ เคราะห์
พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะเลขานุ การ ได้รบั มอบหมายจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้ช่วยดูแล
เกี่ยวกับการนี้ ได้ขอความอนุ เคราะห์กาํ ลังจากหน่ วยต่างๆ ตลอดถึงกําลังทหาร กรป.กลาง เป็ นเจ้าภาพสร้าง
และบํารุงรักษาถนนสายนี้ ประมาณ ๔ กม. เป็ นเวลาหลายปี ต่อมาจึงได้มอบให้กรมทางหลวงไปดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๘ ได้รบั มอบหมายให้ประสานงานกับชาวบ้าน ในการจัดหาซื้อทีด่ ิน และขอ
ความอนุ เคราะห์จากกรมชลประทานในการขุดสระ ในชาติภูมิของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จํานวน ๔ สระ ตลอด
ถึงในการสร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญทีว่ ดั หน้าพระธาตุ อําเภอปักธงไชย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระพรหมวชิรญาณ ขณะดํารงสมณศักดิ์ที่ พระสุธีรตั นาสภรณ์ ได้นาํ คณะสงฆ์และ
ประชาชนชาวบ้านยางน้อย ตําบลก่ อเอ้ อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาวัดบ้านยางน้อย ทัง้ ใน
ด้านศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนธรรม ศาสนพิธี และศาสนบุคคล อาทิ
-สร้างกุฏสิ งฆ์ ๓ หลัง สร้างอุโบสถ ๑ หลัง, ศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ ๑ หลัง, วิหาร
ประดิษฐานพระพุทธโลกนาถสุโขทัย หน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว ในพระนาม ญสส . ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ๑หลัง, สร้างวิหารประจําสีท่ ศิ รอบอุโบสถ ๔ หลัง, สร้างระบบประปาบาดาลส่ง
ถึงกุฏิทุกหลังในวัด พร้อมห้องนํา้ และห้องสุขาประจําวัด รวม ๒๐ ห้อง
พ.ศ. ๒๕๓๐ พัฒนาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด พร้อมกับส่งเสริม
การศาสนศึกษาแผนกธรรมและบาลี และการปฏิบตั ธิ รรม ทําให้วัดบ้านยางน้อย ได้รบั ยกย่องจากกรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้นาํ สภาตําบลก่ อเอ้ พัฒนาถนนในหมู่บ ้านยางน้อย จากเดิมเป็ นถนนคดเคี้ยวไป
มาเป็ นถนนตรงตัดกันเป็ นตาหมากรุก พัฒนาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อย สร้างประปาบาดาล
และนําระบบไฟฟ้ ามาใช้ในหมู่บ ้าน พร้อมพัฒนาให้ทุกหลังคาเรือนมีส ้วมซึม

พ.ศ. ๒๕๓๕ พระพรหมวชิรญาณ ขณะดํารงสมณศักดิ์ท่ ี พระเทพประสิทธิมนต์ ได้เข้าร่วมเป็ น
กรรมการปฏิบตั ิงานในโครงการ ปลูกป่ าถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กับ
๕ องค์กร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พร้อมกับออกปฏิบตั หิ น้าทีป่ ลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติทงั้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดมาจนถึงปัจจุบนั
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ นประธานขอความสนับสนุ นจากรัฐบาล สร้างสถานี อนามัย และพัฒนาในด้าน
สาธารณสุข บ้านยางน้อย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (จนได้รบั พระราชทานเป็ นสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในปี ๒๕๔๓),
-ขอความอุปถัมภ์ กรป.กลาง ตัดถนนสาธารณะจากถนนแจ้งสนิ ท เข้าไปในป่ าหนองแฝก
เชื่อมกับถนนในหมู่บา้ น ๓ กม., นําพระสงฆ์ทหารตํารวจนักเรียนพ่อค้าประชาชนดําเนินโครงการปลูกต้นไม้
และอนุ รกั ษ์ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ในบริเวณวัด, ในหมู่บ ้าน, ในโรงเรียน และในทีร่ าชพัสดุป่าหนอง
แฝกเนื้อที่ ๑,๘๐๐ ไร่
-ขอความสนับสนุ นจาก จังหวัดอุบลราชธานี, กรป.กลาง และกรมชลประทาน ขุดสระเก็บนํ้ าใน
บริเวณป่ าหนองแฝก จํานวน ๑๒ สระ,
-อุป ถัมภ์ โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ศูนย์ศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารอุดม ศึกษา
เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ แบบยังยื
่ น สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ในทีร่ าชพัสดุบ ้านยางน้อย ในส่วน ๑,๐๐๐ไร่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เมื่อปี ๒๕๓๘,
-เป็ นประธาน แก้ปญั หาเรื่องที่ดินสาธารณะหนองแฝกบ้านยางน้อ ย อุบลราชธานี ทีค่ า้ งคามา
ยาวนาน เพือ่ การพัฒนาใช้ประโยชน์สวนรวมเป็ นผลสําเร็จด้วยหลักรัฐศาสตร์ โดยปัจจัยส่ว น ตัว ๕๐๐,๐๐๐
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็ นประเดิม ในปี ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็ นวโรกาสสําคัญ ได้เป็ นประธานจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ
ถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในนามคณะสงฆ์และประชาชน ร่วมกันจัดถวาย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั น
ศาสดาราม เริ่ม ๒๔-๒๘ กรกฎาคม
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯไปในพิธวี นั ที่ ๒๔ และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา เสด็จฯไปในพิธวี นั ที่ ๒๘ กรกฎาคม
ด้วย
พ.ศ. ๒๕๔๓ นี้ เป็ นปี ท่เี กิดอุท กภัยครั้งใหญ่ข้ นึ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย พระ
พรหมวชิรญาณ ได้รบั พระราชทานให้เป็ นประธาน ให้นาํ คณะ เชิญถุงพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ๑,๐๐๐ ถุง และถุงโดยเสด็จพระราชกุศลในพระ องค์ ร่วมกับจังหวัด กาชาด
จังหวัด และอําเภอต่างๆ ออกไปมอบแก่ ประชาชนผูป้ ระสบอุทกภัย ถึงพื้นทีป่ ระสบภัยในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน ๑๑,๕๐๐ ถุงคิดเป็ นเงิน ถุงละ ๑,๓๐๐ บาท รวมทัง้ ค่ าขนส่งทางรถและทางเครื่องบิน
๔ ครัง้ ๆละ ๔ เที่ยวละ ๒ แสนบาท รวมค่ าใช้จ่ายการจรต่างๆในครัง้ นี้ เป็ นเงินประมาณ ๑๕ ล้านบาท
พ.ศ. ๒๕๔๓ ปลายปี น้ ี อากาศจังหวัดอุบลราชธานีหนาวจัด ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนมาก
ท่านได้รบั พระราชทานให้นําสิง่ ของและผ้าห่มออกไปสงเคราะห์ประชาชนอีกครัง้ หนึ่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๓

อนึ่ง พระพรหมวชิรญาณ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี ที่
ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และแผ่นดิน
ปรารถนาทีจ่ ะให้พสกนิกรไทยในต่างแดนได้ร่วมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมบําเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราชกุศล จึง ได้จดั พิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ ขึ้นที่
วัดธัมมาราม นครชิคาโก ในวันและเวลาเดียวกัน กับพระราชพิธที ท่ี อ้ งสนามหลวง ประเทศไทย
จึงได้ขอพระบรมราชานุ ญาต ทําการถ่ายทอดสดพิธพี ระราชทานเพลิงศพ จากท้องสนาม หลวง ไป
ยังพิธที ่ วี ดั ธัมมาราม นครชิคาโก โดยความสนับสนุ นจาก บริษทั กรุงเทพโทรทัศน์ ทีว.ี กองทัพบก ช่อง ๗ สี
และการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
ซึง่ การถ่ายทอดสดทัง้ ๒ วาระ แม้จะต้องลงทุนจํานวนไม่นอ้ ย แต่ก็คุม้ ค่ าเมือ่ ได้เห็นชาวไทยและ
ชาวต่างชาติปีตเิ ป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ร่วมกันบําเพ็ญกุศลและได้แสดงออกถึงความกตัญ�ูกตเวทีและความ
จงรักภักดีอ ย่างท่วมท้นต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

โครงการพระราชดําริ ในสถาบันพระมหากษัตริย ์

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถบ้านยางน้อย
ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ในปี ๒๕๓๘ พระพรหมวชิรญาณ ขณะยังดํารงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ วัดจักรวรรดิ
ราชาวาส กรุงเทพมหานคร ได้นาํ สภาตําบล ดําเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและความเป็ นอยู่ของประชาชนชาว
ชนบทในภูมิภาคนี้ ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณา
เสด็จฯพระราชทานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์ พร้อมโครงการทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เพือ่ ดําเนินการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ ๘๐๐ ไร่ ณ ป่ าหนองแฝกบ้านยางน้อย ดังกล่า ว เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ทําให้ประชาชนในตําบลและอําเภอต่างๆในภูมิภาคนี้มีโอกาสเข้าเป็ นสมาชิกฝึ ก
อาชีพเสริมได้รบั ประโยชน์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาทีส่ ุดมิได้
พระพรหมวชิรญาณ ได้ตง้ั ใจปฏิบตั ศิ าสนกิจและสนองพระมหากรุณธิคุณ โดยได้รบั ความไว้วาง
พระราชหฤทัย ให้ถวายงานด้านศาสนพิธแี ละการสาธารณสงเคราะห์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และในสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในพระวโรกาสต่างๆ เป็ นการส่วนพระองค์สมํา่ เสมอมา
ในปัจจุบนั พระพรหมวชิรญาณ ได้รบั พระมหากรุณาให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานทีป่ รึกษาโครง
การส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยแห่งนี้ โดยมี ท่านผูห้ ญิง จรุงจิตต์ ฑีขะระ รองราชเลขานุ การในพระองค์
เป็ นประธานกรรมการดําเนินโครงการฯ โดยมีขา้ ราชการ พ่อ ค้า และประชาชนอีกส่วนหนึ่ง ร่วมเป็ นกรรมการ
อํานวยการ และกรรมการดําเนินงานสนองพระราช ดําริ
ปี ๒๕๔๗ พระพรหมวชิรญาณ ได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ นประธานอํานวยการพัฒนาโครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯบ้านยางน้อย อุบลราชธานี ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา มีเ่ นื้องานสําคัญดังนี้
๑. สร้างศาลาทรงงานหลังใหม่ เป็ นเงิน ๑๒ ล้านบาท
๒. สร้างอาคารจําหน่ ายสินค้าศิลปาชีพ ๔ หลัง พร้อมซุม้ ตลาดชุมชนศิลปาชีพฯ และถนนใน
โครงการ เป็ นเงิน ๑๐ ล้านบาท
๓. สร้างสวนสมเด็จฯสิริกิต์ิ พร้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็ นงิน ๔๐ ล้านบาท

โครงการสร้างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เนื่องจากพระสงฆ์ ๑๙ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีจาํ นวน๗๕%
ของพระสงฆ์ทงั้ ประเทศ มีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพพลานามัย จึงร่วมกันจัดทําโครงการก่ อสร้างโรงพยาบาล
สงฆ์ข้ นึ ที่บา้ นปลาดุก หมู่ท่ี ๓ ตําบลไร่นอ้ ย อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นทีจ่ าํ นวน ๗๑
ไร่ มีสถานทีพ่ าํ นักพักฟื้ นสําหรับพระภิกษุสามเณรและคนไข้ จํานวน ๓๔ ไร่ มีสวนสมุนไพร จํานวน ๓๙๘ ไร่
โดยในระยะแรก พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายบรรพชิต พลเอก ชวลิต
ยงใจยุทธ เป็ นทีป่ รึกษาฝ่ ายคฤหัสถ์ พระเทพกิตติมนุ ี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิต
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับ
โครงการฯนี้ ไว้เป็ นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และได้เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ไปทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และพระราชทาน
นามว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
การดําเนินโครงการฯในระยะแรก มีปญั หาอุปสรรคนานาประการ คณะสงฆ์และประชาชน จึงมีมติ
ขอให้ พระพรหมวชิรญาณ เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิต และ ขอให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็ นประธานฝ่ าย
คฤหัสถ์
ต่อมา สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “มูลนิ ธิ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนา พระพรหมวชิ
รญาณ เป็ นประธานมูลนิธฯิ อีกตําแหน่ งหนึ่ง เพือ่ ให้มูลนิธิฯ เป็ นผูจ้ ดั หาทุนและดําเนินการก่ อสร้าง
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขนาด ๔๐๐ เตียง ในวงเงินงบ ประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท
ประกอบด้วย อาคารผูป้ ่ วยนอก-อุบตั เิ หตุ อาคารบริการ ๒ ชั้น อาคารทีพ่ กั แพทย์ อาคาร
อเนกประสงค์ อาคารทีพ่ กั พยาบาล ทางเดินเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบรวมนํา้ เสียพร้อมระบบบําบัด
นํา้ เสียและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทัง้ ได้พระราชทานแนวพระราโชบาย ให้โรงพยาบาลสงฆ์แห่งนี้สามารถ
บําบัดรักษาประชาชนได้ดว้ ย
ในการดําเนินงานก่ อสร้าง มูลนิธิฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ได้แบ่งงานเป็ น ๓ ระยะ ขณะนี้
ได้ดาํ เนินการเสด็จไปแล้วในระยะแรก เป็ นโรงพยาบาล ขนาด ๘๐ เตียง ใช้งบประมาณในการก่ อสร้างไปแล้ว
ประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท
โครงการ “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์)” ได้รบั พระเมตตานุ
เคราะห์ให้อยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
และได้รบั เมตตานุ เคราะห์จาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
และสมเด็จมหาวีรวงศ์ ซึง่ รับเป็ นองค์อุปถัมภ์ทปี่ รึกษามูลนิธโิ รงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุ ญาตให้จดั สร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเททองหล่อ และเสด็จฯ เป็ นไปประธานในพิธมี หาพุทธาภิเษก เพือ่ อัญเชิญไป
เป็ นประธานประจําโรงพยาบาลสงฆ์ แห่ง นี้

ขณะนี้ มูลนิธโิ รงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนระยะที่
๑ ทีแ่ ล้วเสร็จ เพือ่ ให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินจัดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าไปดําเนินการบริการแก่
พระสงฆ์และประชาชน ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ นี้
อนึ่ง เพือ่ เป็ นเกียรติมงคลแก่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์) มูลนิธิ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ได้ขอพระอนุ ญาตอัญเชิญพระนามของ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานทีด่ า้ นหน้าวิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
นามสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประดิษฐานทีอ่ าคารผูป้ ่ วยนอก-อุบตั เิ หตุ นามสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประดิษฐาน
ทีอ่ าคารอเนก ประ สงค์ นาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประดิษฐานทีอ่ าคารรักษาพยาบาลและคนไข้
และนาม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประดิษฐานทีอ่ าคารบริการ ๒ ชั้น
ส่วนงานก่ อสร้างทีเ่ หลืออีก ๒ ระยะ มูลนิธโิ รงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ จะ
ดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเปิ ดให้บริการทัง้ โครงการฯ โดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐
ซึง่ ต้องใช้งบประมาณอีกเป็ นเงิน ๕๐๐ ล้านบาท
พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการโครงการฯ ได้ดาํ เนิน การสน
องศาสโนบายของมหาเถรสมาคม ในด้านการสาธารณสงเคราะห์ แก่ พระสงฆ์และประชาชนในชนบทในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึง่ ความสําเร็จต่างๆเกิดขึ้นได้แต่ตน้ จนถึงปัจจุบนั ก็ดว้ ยพระกรุณาธิคณุ แห่งสมเด็จพระ
บรมโอรสธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมได้รบั พระเมตตานุ เคราะห์จากมหาเถรสมาคม ตลอดจนถึงเจ้าคณะ
พระสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนนัน่ เอง

เกียรติคณ
ุ ที่ได้รบั

เกียรติคณ
ุ พิเศษทีไ่ ด้รบั ในประเทศ
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รบั พระราชทาน เสาเสมาธรรมจักรและเกียรติบตั ร จากสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูท้ าํ คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่าง
ประเทศ ในวันวิสาขบูชา ๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รบั ปริญญาพุทธศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (พธ.ด.)
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมือ่ ๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รบั ปริญญาครุศาสตร์ดษุ ฎีบญั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาศาสตร์ (คบ.ด.)
โดยสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (อนุ มตั ิปริญญาประจําปี การศึกษา๒๕๔๒) (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุ เคราะห์ การจัดพิธีถวายปริญญาบัตรเป็ นกรณีพเิ ศษ
ณ พระทีน่ งั ่ อัมพรสถาน เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รบั ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (ปบ.ด.)
จากมหาวิทยาลัยรามกําแหง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รบั ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา (ศบ.ด.)
จากมหามหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

เกียรติคณ
ุ พิเศษทีไ่ ด้รบั ในต่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รบั โล่ห เ์ กียรติค ุณDistinguished Award สังคมสงเคราะห์ชาวอเมริกนั เชื้อ
สายเอเชีย จาก The Board Of Directors Of Asian Human Service Of Chicago
พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รบั เกียรติบตั รยกย่องให้ เป็ นพลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งมหานครชิคาโก มีศกั ดิ์
และสิทธิในด้านการเผยแผ่ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ในมหานครชิคาโกและมลรัฐ
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริก า จากมหานครชิคาโก (City Of Chicago) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รบั เกียรติบตั รแสดงความขอบคุณจาก Richard M. Daleyนายก เทศมนตรี
มหานครชิคาโก ทีไ่ ด้บาํ เพ็ญคุณประโยชน์ ต่อชุมชนชาวเอเชีย และชาวอเมริกนั ในมหานครชิคาโก พร้อม
กับได้ให้เกียรตินาํ เกียรติบตั รดังกล่าวมามอบ ทีว่ ดั ธัมมาราม อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รบั เกียรติบตั รแสดงความยกย่องเชิดชูจาก Mr.Paul Simon วุฒิสมาชิกแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะ “ผูท้ าํ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ในสหรัฐอเมริกา ด้วย
ความวิริยะอย่างยิ่ง ” เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รบั เกียรติบตั รจาก Richard M. Daley นายกเทศมนตรีมหานครชิคาโก
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ประกาศยกย่องให้ วันที่ ๒๔ พฤษภาคมทุกปี (ซึง่ เป็ นวันคล้ายวันเกิดของ
พระพรหมวชิรญาณ) เป็ น “วันเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ไทย ในมหานครชิคาโก
สหรัฐอเมริกา”
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รบั เกียรติบตั รแสดงความยกย่องชมเชยจาก George H.Ryan ผูว้ า่ การรัฐ
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในฐานะ “ผูท้ าํ การเผยแผ่ศาสนาและสงเคราะห์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใน
สหรัฐอเมริกา ด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะอย่างยิง่ ” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน
ซึ่งเกียรติคุณตามความในข้อ ๑๐.๒ ที่ พระพรหมวชิร ญาณ ได้รบั ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ เป็ นต้นมานั้น
เป็ นเกียรติคุณทีพ่ ระสงฆ์ไทยและคนไทยคนแรกได้รบั จากสถาบันและบุคคลสําคัญดังกล่าว
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รบั ปริญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Doctor
of Philosophy in Social Science, New Port University U.S.A.,

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รบั ฐานานุ ศกั ดิ์ ในพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร ์ ปุณณกมหาเถร
ป.ธ.๙) ที่ พระครูปลัดสุวฒั นธีรคุณ
เมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รบั ฐานานุ ศกั ดิ์ ในสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร ์ ปุณณกมหาเถร
ป.ธ.๙) ที่ พระครูปลัดสัมพิพฒั นธีราจารย์ เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิ์
เป็ นพระราชาคณะชัน้ สามัญ
ที่ พระสุธรี ตั นาภรณ์
เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิ์
เป็ นพระราชาคณะชัน้ ราช
ที่ พระราชรัตนาภรณ์
เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิ์
เป็ นพระราชาคณะชัน้ เทพ

ที่ พระเทพประสิทธิมนต์
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิ์
ที่ พระธรรมวชิรญาณ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิ์
(รองสมเด็จพระราชาคณะ)
ที่ พระพรหมวชิรญาณ

เมื่อ วันที่ ๑๒ สิงหาคม
เป็ นพระราชาคณะชัน้ ธรรม
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
เป็ นพระราชาคณะชัน้ เจ้าคณะรอง
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม

อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ ปฏิบตั ิศาสนกิจ

พระพรหมวชิรญาณ เป็ นพระสงฆ์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท ได้อทุ ศิ กายใจปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ทุกภูมิภาค ทัง้ ในชนบททีด่ อ้ ยพัฒนาและห่างไกล ในประเทศไทย ตลอดถึงในต่างประเทศทีแ่ ปลก
ต่างจากมาตุภูมิ ทัง้ ในด้านสภาพดินฟ้ าอากาศ อาหาร บุคคล ทัศนคติแล ะวัฒนธรรมประเพณี ย่อมจะประสบ
กับอุปสรรคปัญหานานาประการ ซึง่ พระพรหมวชิรญาณ ได้ตระหนักในพระบรมพุทโธวาทของพระพุทธองค์
จึงสามารถปฏิบตั ิศาสนกิจต่างๆบรรลุผลสําเร็จตลอดมา คือ
ยึดอุดมการณ์ทาํ งานด้วยความอดทนไม่ท ้อแท้ มองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า พระนิพพาน
เป็ นสําคัญยอดยิ่ง และทํางานโดยไม่คิดร้ายพูดร้ายเบียดเบียนทําร้ายใคร
ยึดหลักการทํางานโดยไม่ทาํ ความชัวทุ
่ กชนิดทําความดีให้บริบรู ณ์และทําจิตใจให้ผ่องใส
ยึดวิธกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจ โดยไม่กล่าวร้ายใคร ไม่ฆ่าไม่ เบียดเบียนใคร สํารวมในปาติ โมกข์หรือ
พระธรรมวินยั รูจ้ กั ประมาณในการบริโภคอาหาร ยินดีในทีน่ อนทีน่ งั ่ อันสงัด และเพียรอบรมจิตให้ปราศจาก
กิเลสเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย
ซึง่ ด้วยอุดมการณ์ หลักการและวิธีการปฏิบตั ิศาสนกิจ ของพระพุทธองค์ดงั กล่าวนี้เอง ทําให้พระ
เดชพระคุณเป็ นพระเถระทีม่ ีความอดทนและเสียสละ ไม่ติดในลาภสักการะหรือความสุขความสะดวกสบาย
ใดๆ มีเป้ าหมายเพือ่ ตอบแทนอุปการคุณของพุทธศาสนิกชนผูอ้ ปุ ถัมภ์บาํ รุง และเพือ่ น้อมถวายเป็ นพุทธบูชา
พระคุณพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมอนุ เคราะห์และพัฒนาชีวิตจิตใจประชาชนให้ยึดมันในทานศี
่
ลภาวนาหรือศีลสมาธิ
และปัญญาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะถ้ามนุ ษย์เราชําระชีวติ จิตใจให้หลุดพ้นจากอํานาจครอบงํา
ของกิเลสความโลภความโกรธและความหลงแล้ว ชีวิตจิตใจย่อมจะเป็ นอิสสระจากความชัวและทุ
่
กข์ภยั ทัง้ ปวง
สังคมย่อมจะร่มเย็นเป็ นสุขโดยทัวกั
่ น
ส่วนการปฏิบตั ศิ าสนกิจในต่างแดนนัน้ แม้พระเดชพระคุณจะดํารงตําแหน่ งหลายตําแหน่ ง เช่น
เป็ นประธานโครงการก่ อสร้าง และเป็ นเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริก า, เป็ นประธานโครงการ
สร้าง และเป็ นเจ้าอาวาสวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ รูปแรก, เป็ นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยใน
สหรัฐอเมริก า ๖ สมัย เริ่มแต่ปี ๒๕๒๐-๒๕๓๐ อันเป็ นระยะบุกเบิกเริ่มต้นนัน้
แต่ดว้ ยพุทธบารมี ท่านก็สามารถดําเนินศาสนกิจนัน้ ๆโดยใช้เมตตาและปัญญามาเป็ นแนวปฏิบตั นิ าํ
วัดทีท่ ่านเป็ นประธานโครงการสร้างตลอดถึงวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ (ซึง่ ปัจจุบนั มีจาํ นวน ๖๐ กว่า
วัด) ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ ตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการ ของพระพุทธองค์

ได้ประทานไว้ดงั กล่าว เพือ่ ประโยชน์เกื้อกูลและสันติสุข ต่อสาธุชนสมาชิกวัด ตลอดถึงต่อประเทศสหรัฐฯ ซึง่
เป็ นทีต่ งั้ วัดและเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของพระสงฆ์และบรรดาสมาชิกวัดด้วย
ในระหว่างทีท่ ่านปฏิบตั ิศาสนกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกา ท่าน ถือหลักว่า “สุขทุกข์ของมนุ ษยชาติยอ่ ม
เนื่ องถึงกัน” จึงได้วางนโยบาย ให้พระสงฆ์และวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้แสดงออกถึง
เมตตากรุณาธรรม ทั้งด้วยวัตถุและด้วยธรรมะต่อเพือ่ นมนุ ษย์ในสหรัฐอเมริกา โดยไม่จาํ กัดชาติชน้ั วรรณะและ
ลัทธิศาสนาใดๆ ตลอดถึงเพือ่ นร่วมโลกด้วย
ทั้งนี้ เพือ่ สร้างสรรค์จรรโลงสันติสุขและสันติภาพ ให้เกิดขึ้นอย่างยังยื
่ นในสังคมโลก เป็ นเหตุให้
พระสงฆ์และวัดทีท่ ่านเป็ นประธานโครงการสร้าง ตลอดถึงวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ อเมริกาทุก วัด
ได้มบี ทบาทเข้าไปมีสว่ นสนับสนุ นสงเคราะห์ต่อชุมชน สมาคมชมรมและองค์กรนานา ชาตินานาศาสนาใน
สหรัฐอเมริก า ตลอดถึงในประเทศต่างๆ ทีท่ ่านเดินทางไปถึงด้วย อันเป็ นภาพ ลักษณ์แสดงถึงบทบาทพระสงฆ์
ไทยในพระพุทธศาสนา แม้จะไม่ตดิ ในเรื่องโลกก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนและชาวโลก แต่ยงั มุ่งสงเคราะห์
อนุ เคราะห์ต่อชุมชนและชาวโลก ตามหลักธรรมคําสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดมา นอกจากนัน้
พระพรหมวชิรญาณ ได้พยายามหาทางประสานศาสนิกสัมพันธ์ กับองค์กรและนักศาสนาต่างๆ ด้วยวิธี
สมานฉันท์ โดยเสนอหลักการที่ว่า
“ถ้าบรรดานักศาสนาทัง้ หลาย ยังหันหลังให้กนั ยังแทงกันข้างหลังกัน หรือ ยังเป็ นศัตรูกนั แล้ว
เราจะยังสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกได้อย่างไร และชาวโลกจะอยูเ่ ย็นเป็ นสุขได้อย่างไร ? ฉะนั้น
บรรดานักศาสนาทัง้ หลาย ควรจะหาแนวทางนํ าหลัก “เมตตาธรรม” ซึ่งมีอยูใ่ นทุกศาสนา มาร่วมกันปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรูปธรรม เพือ่ นํ าสันติสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ศาสนิ กชนในนามมวลมนุ ษยชาติได้อย่างไรด้วย”
รับรองตามนี้
(พระสุธีธรรมนาถ)
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดยานนาวา
เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

