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พระพรหมวชิรญาณ (ประสิ ทธิ์ เขมงฺกโร สุ ทธิพนั ธุ์)
กรรมการมหาเถรสมาคม ทีป่ รึกษาเจ้ าคณะภาค ๑๐
วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
๑. ชื่อและสถานะปัจจุบัน
พระพรหมวชิรญาณ ฉายา เขมงฺกโร นามสกุล สุ ทธิพนั ธุ์ อายุ ๗๗ พรรษา ๕๖
วิทยฐานะ ป.ธ.๓, น.ธ.เอก, พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย), คบ.ด.(กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(ประเทศไทย), ปบ.ด.(กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ประเทศไทย). ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (Doctor of Philosophy in Social Science) จาก
มหาวิทยาลัย New Port University, California, U.S.A., ศด.(กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัย
สยาม (ประเทศไทย)
๒. สถานะเดิม (ก่ อนเป็ นนักบวชในพระพุทธศาสนา)
ชื่อ ประสิ ทธิ์ นามสกุล สุ ทธิพนั ธุ์ เกิดวัน ๒ฯ๗ ค่า ปี ฉลู ตรงกับ วันที่ ๒๔
๑๔
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ บิดา ขุนก่อเอ้อุกฤษ (ผา) มารดา นางก่อเอ้อุกฤษ (ตา) ณ บ้าน
ยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
๓. บรรพชาเป็ นสามเณร
วันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๑ ณ วัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
พระครู พินิฐศีลคุณ เจ้าคณะอาเภอเขื่องใน วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่อง
ใน
จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นพระอุปัชฌาย์
๔. อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ
วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๐๑ ณ พระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร แขวง
จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพมหานคร
-พระธรรมธีราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
(ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาเป็ นที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็ นพระอุปัชฌาย์
-พระวินยั กิจโกศล (อิน ติสฺสสโร ป.ธ.๖) ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส (ภายหลังได้รับพระราช
ทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็ นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญามุนี) เป็ นพระกรรมวาจาจารย์

-พระมหาบุญมา ทีปธมฺ โม ป.ธ.๖ ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณ
ศักดิ์เป็ นที่ พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนั -๒๕๔๙) เป็ นพระอนุสาวนาจารย์
๕. วิทยฐานะ
๕.๑ วิทยฐานะสายสามัญ
พ.ศ. ๒๔๙๑ จบชั้นประถมปี ที่ ๔ ที่โรงเรี ยนประชาบาล (พรหมพิทยา) บ้านยางน้อย
ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
พ.ศ.๒๕๐๓ จบชั้นบาลีอบรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุ งเทพมหา นคร
๕.๒ วิทยฐานะพระปริยตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนักธรรมชั้นตรี ได้ สานักเรี ยนวัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนักธรรมชั้นโทได้ สานักเรี ยนวัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ สานักเรี ยนวัดมณี วนาราม อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราช ธานี
พ.ศ.๒๕๐๑
สอบประโยคป.ธ.๓
ได้
สานักเรี ยนวัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุ งเทพมหานคร
๖. การศึกษาอบรมภาคปฏิบัติ
๖.๑ การศึกษาอบรมปฏิบตั ิวปิ ัสสนากรรมฐาน
พ.ศ. ๒๔๙๑ หลังจากบรรพชาเป็ นสามเณรแล้วได้ติดตามพระอาจารย์จาริ กไปอบรม
และปฏิบตั ิธุดงควัตร ยังสานักกรรมฐานต่างๆ ในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม
และจังหวัดสกลนคร เป็ นเวลา ๓ เดือน
พ.ศ. ๒๔๙๗ เข้าอบรมกรรมฐาน ณ วัดมหาธาตุ กรุ งเทพมหานคร เป็ นเวลา ๓ เดือน
จนจบหลักสูตรที่สานักกาหนด
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็ นกรรมการและเลขานุการ โครงการฟื้ นฟูการปฏิบตั ิวปิ ั สสนา
กรรมฐาน ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุ งเทพมหานคร (ถึงปี พ.ศ.๒๕๑๘)
พ.ศ. ๒๕๑๖ การดาเนินโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สานักวัดจักรวรรดิราชา
วาส กรุ งเทพ มหานคร และเข้ารับการอบรมปฏิบตั ิกรรมฐานตามหลักสูตรของสานัก อย่าง
ต่อเนื่อง (ถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนเดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐอเมริ กา)
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็ นประธานโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เพื่อชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ) ที่วดั ธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริ กา (ถึงปัจจุบนั )

พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นประธานโครงการปฏิบตั ิธรรมวัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร นา
คณะสงฆ์และพระภิกษุสามเณรนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาส ๑๒ สิ งหามหาราชินี และ ๕ ธันวามหาราช พร้อมกับเปิ ดให้นกั เรี ยนนิสิตนักศึกษา
ข้าราชการพ่อค้าและประชาชน เข้ารับการอบรมปฏิบตั ิธรรมอย่างเคร่ งครัด โดยจัดหลักสูตร
ครั้งละ ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน และ ๑ เดือน อย่างต่อเนื่อง (ถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นเจ้าสานักปฏิบตั ิธรรมวัดยานนาวา โดยสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้พิจารณาประกาศให้ วัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร เป็ นสานักปฏิบตั ิธรรม
ประจากรุ งเทพมหานคร แห่งที่ ๑
๖.๒ การศึกษาอบรมพิเศษ
นอกจากการศึกษาสายสามัญและปริ ยตั ิธรรมในระบบ และการศึกษาอบรมวิปัสสนา
กรรม ฐานแล้ว พระพรหมวชิรญาณ ยังใฝ่ ใจต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นอกระบบ ทั้งทาง
คดีโลกและคดีธรรม จากครู อาจารย์ จากตารับตารา จากห้องสมุด จากสื่ อต่างๆ จากการสดับ
ตรับฟังปาฐกถาการบรรยายการสนทนาธรรม ตลอดถึงโดยการเดินทางไปสังเกตการณ์และ
ทัศนศึกษา ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อสัง่ สมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง นับแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั
โดยเฉพาะการศึกษาอบรมในด้านอักษรศาสตร์และการประพันธ์ (ทั้งร้อยแก้วและร้อย
กรอง) เคยมีผลงานนาตีพิมพ์ลงในนิตยสารและวารสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
วาระต่างๆเสมอมา กับทั้งได้ส่งผลงานต่างๆ เข้าประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศมาหลายครั้ง
นอกจากนั้น พระพรหมวชิรญาณยังใฝ่ ใจศึกษาหาความรู้ในด้านจิตรศิลป์ สังคม
ปรัชญา จิต วิทยา รัฐศาสตร์ การปกครอง การบริ หารจัดการ วิทยาศาสตร์ อิเลคทรอนิคส์ และ
คอมพิวเตอร์ เคยเข้ารับการอบรมวิชาการหนังสื อพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ วิชาเลขานุการ
และการบริ หารจัดการ เป็ นต้น เพื่อประโยชน์แก่การเผยแผ่ธรรมและการกุศลสงเคราะห์ต่อ
สังคมและชาวโลก
นอกจากวิชาความรู ้ดงั กล่าว พระพรหมวชิรญาณ ยังสนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใน
ด้าน ดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์ มาแต่ยงั เป็ นสามเณร มิใช่เพื่อส่ งเสริ มความงมงาย หรื อ
คัดค้านกฏแห่งกรรม หรื อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาใดๆ แต่สนใจใฝ่ รู้ใน
ฐานะเป็ นศาสตร์สถิติ โดยถือคติวา่ ศาสตร์ทุกสาขา ถ้านามาใช้เป็ น ย่อมยังประโยชน์ให้
สาเร็ จแก่ตนและสังคมได้
เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้นาศาสตร์ ต่างๆที่ศึกษาค้นคว้าได้ มาใช้เป็ นสื่ อนาคนเข้าถึง
ธรรมและนาธรรมเข้าถึงคน เพื่อชี้นาและอนุเคราะห์ประชาชน ให้มีกาลังใจ ใช้สติยบั ยั้งตั้งอยู่
ในความไม่ประมาท และใช้ปัญญาป้ องกันแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่ องผิดพลาดต่างๆ เพื่อ
พัฒนาชีวิตจิตใจให้สามารถบาเพ็ญหิ ตานุหิต ประโยชน์แก่ตนและส่ วนรวมให้ยงิ่ ๆขึ้นต่อไป

๗. ปัจจุบันดารงตาแหน่ ง
๗.๑ ตาแหน่ งหน้ าที่ทางการคณะสงฆ์ ในประเทศไทย
-พระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ (สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง) ๒๕๒๗
-กรรมการมหาเถรสมาคม (มีฐานะเท่ากับรัฐมนตรี ของรัฐบาล) ซึ่งเป็ นองค์การบริ หาร
สู งสุ ดของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย (สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง) พ.ศ.
๒๕๔๔-รองประธานกรรมการฝ่ ายการสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔-กรรมการฝ่ ายปกครอง ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔-กรรมการฝ่ ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔-กรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจา(พ.ศ.ป.)ของมหาเถรสมาคม
๒๕๔๔-เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุ งเทพมหานคร (สมเด็จพระสังฆราช ทรง
มีพระบัญชาแต่งตั้ง) พ.ศ.๒๕๔๔-เจ้าสานักเรี ยนวัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๔-รองประธานกรรมการประสานศูนย์สงเคราะห์และฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด ของมหาเถร
สมาคม
พ.ศ.๒๕๔๕-รองประธานกรรมการเร่ งรัดการออกเอกสารสิ ทธิ์ และการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้าง
และศาสนสมบัติกลาง ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
-กรรมการหน่วยอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๖-กรรมการพิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรอบรมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ของมหา
เถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๖-กรรมการจัดทาหลักสูตรอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตาบลของมหาเถร
สมาคม พ.ศ.๒๕๔๖-กรรมการที่ปรึ กษากรรมการโรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ของมหา
เถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๖-กรรมการติดตามและประสานงานตามมติมหาเถรสมาคม ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.
๒๕๔๖-ผูอ้ านวยการศูนย์พระสงฆ์นกั เผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย (ศูนย์
พระสงฆ์อาสาสมัครจัดพระสงฆ์เข้าสอนศีลธรรมในโรงเรี ยนมัธยมอาชีวะและมหาวิทยาลัย)
ตามขอคาขอของสถาบันต่างๆสังกัดสานักเรี ยนวัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖–
โครงการฯนี้ ได้ส่งนักเรี ยนนิสิตนักศึกษาและผูร้ ับการอบรมเข้าสอบธรรมศึกษาใน
สนามหลวงแผนกธรรมทุกชั้น มีสถิติส่งเข้าสอบและสอบได้เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ทุกปี นับแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖เป็ นต้นมา)
-ได้รับอนุมตั ิจากมหาเถรสมาคมให้เป็ นผูแ้ ทนมหาเถรสมาคม
เพื่อดารงตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถาบันส่ งเสริ มและเผยแพร่ การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
ปฏิบตั ิหน้าที่

ประธานโครงการครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยนและสถาบันต่างๆ(หนึ่งครู พระหนึ่งตาบล
๘,๐๐๐ ตาบล ทัว่ ประเทศไทย เพื่อพัฒนาชีวติ จิตใจเยาวชนและประชาชนให้เป็ นกัลยาณชน
คนดี) ตามคาขอของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ของรัฐบาลไทย พ.ศ.๒๕๔๗-คณะทางานกิจกรรมวัดไทยในต่างประเทศ ของมหาเถรมาคม (ประเทศไทย) พ.ศ.
๒๕๔๗-กรรมการเร่ งรัดการออกเอกสิ ทธิ์ และการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสน
สมบัติกลางใหม่ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗-กรรมการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗-กรรมการกลัน่ กรองเลื่อนระดับพนักงานศาสนการ
สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗-ประธานกรรมการอานวยการโครงการพระไตรปิ ฎก
ฉบับผูเ้ ริ่ มศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ๗๒ พรรษา ๒๕๔๗ วัดยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗-กรรมการประสานงานการจัดนิทรรศการฉลองครบ๒๕๐ ปี การสถาปนานิกายสยาม
วงศ์ของประเทศ ศรี ลงั กา ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗-กรรมการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับพระภิกษุสามเณรไปเดินห้างสรรพสิ นค้าและ
ตลาดนัด
ของ
มหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗-กรรมการพิจารณาจัดการดาเนินการเกี่ยวกับร่ างพระราชบัญญัติจดั รู ปที่ดิน
เพื่อ
พัฒนาพื้นที่
พ.ศ… ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๗-กรรมการกาหนดนโยบายงบประมาณศาสนสมบัติกลาง เพื่อการพระพุทธศาสนา
ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗-คณะทางานและผูแ้ ทนมหาเถรสมาคมออกไปสงเคราะห์พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนใน ๓ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
-เจ้าสานักปฏิบตั ิธรรมประจากรุ งเทพมหานคร แห่งที่ ๑ ๒๕๔๗-คณะกรรมการพิจารณากิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสาคัญสากลของโลก ของ
มหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗-กรรมการโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิ และประสานงานของคณะสงฆ์ของมหาเถร
สมาคม ๒๕๔๘-กรรมการกลัน่ กรองเรื่ องที่ควรนาเสนอมหาเถรสมาคมของมหาเถรสมาคม
พ.ศ.
๒๕๔๘-กรรมการอานวยการข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม พ.ศ.
๒๕๔๘-

-กรรมการโครงการหนึ่งวัดหนึ่งศูนย์การเรี ยนรู้ (One Temple One e-Learning
Cemter:
OTEC) ของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘-กรรมการพิจารณาโครงการเตรี ยมความพร้อมวิทยุชุมชนของมหาเถรสมาคม พ.ศ.
๒๕๔๘-กรรมการพิจารณาโรงเรี ยนวิถีธรรมของมหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘-กรรมการปรับปรุ งคณะกรรมการร่ างกฎระเบียบคาสัง่ ข้อบังคับ และประกาศ ของ
มหาเถรสมาคม พ.ศ.๒๕๔๘-คณะทางานและผูแ้ ทนมหาเถรสมาคมออกไปสงเคราะห์พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนใน ๖ จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ๒๕๔๘
-กรรมการจัดกิจกรรมร่ วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสฉลองสิ ริราชสมบัติ ๖๐ ปี
พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พ.ศ.๒๕๔๙
๗.๑.๑ ตาแหน่ งหน้ าที่พเิ ศษในประเทศไทย
-ประธานกรรมการอุปถัมภ์ “สานักเรี ยนและสานักปฏิบตั ิธรรม” ณ วัดยางน้อย
ตาบลก่อเอ้
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๖- ประธานกรรมการ “มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย ”วัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอ
เขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๒๘-กรรมการสภาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา
เขต อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๐-กรรมการร่ างหลักสู ตรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของคณะสงฆ์ไทย (โดย
สมัชชาสงฆ์
ไทยในสหรัฐอเมริ กา
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสานักงาน
พระพุทธศาสนา แห่งชาติ ดาเนินการในนามของคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. ๒๕๓๒-ประธานที่ปรึ กษาโครงการส่ งเสริ มศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถบ้านยาง
น้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๙-ประธานที่ปรึ กษากองทุน“เทพประสิ ทธิ์ ” เพื่อโครงการส่ งเสริ มศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๐-กรรมการที่ปรึ กษาคณะกรรมการจัดการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรมสาหรับ
เยาวชนไทย
ในต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-

-กรรมการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ ซึ่งสมัชชาสงฆ์ไทย
ในสหรัฐฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดขึ้นพ.ศ.๒๕๔๒-อาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษสาขาวิชาไทยศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ.๒๕๔๒-ที่ปรึ กษามูลนิธิกาญจนบารมี ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
พ.ศ.๒๕๔๒-ประธานที่ปรึ กษาฝ่ ายบรรพชิตมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช พ.ศ. ๒๕๔๓-เป็ นผูค้ ิดชื่อเพื่อพระราชทานถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พ.ศ.
๒๕๔๓-เป็ นผูค้ ิดชื่อเพื่อพระราชทานถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
๒๕๔๓-ประธานโครงการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (รพ.สงฆ์) ภาค
ตะวันออกเฉี ยง
เหนือ อุบลราชธานี ขนาด ๔๐๐ เตียง ในงบประมาณก่อสร้าง ๘๐๐-๑,๐๐๐ ล้านบาท เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.๒๕๔๔
-ประธานกรรมการโครงการพัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
และการ
ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิธรรม วัดยานนาวา เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. ๒๕๔๔-ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ สนับสนุนการก่อสร้าง
โรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(รพ.สงฆ์) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๔๕-ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย (เพื่อส่ งเสริ มการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การ
เผยแผ่
ธรรม และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริ ย)์ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗-ประธานมูลนิธิพระพรหมวชิรญาณ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย เพื่อการศึกษา
สงเคราะห์
เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสที่เรี ยนดีในชนบท พ.ศ.๒๕๔๘-รองประธานสภาธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.
๒๕๔๘-ประธานกรรมการพัฒนาโครงการส่ งเสริ มศิลปาชีพฯบ้านยางน้อย จังหวัด
อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ คือ

-สร้างศาลาทรงงานในโครงการส่ งเสริ มศิลปาชีพฯบ้านยางน้อยอุบลราชธานี เฉลิม
พระเกียรติฯ
๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ สิ้ นเงินไป ๑๒
ล้านบาท
-สร้างสวนสมเด็จฯสิ ริกิต์ ิ บ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๔๘
สิ้ นเงินไป ๔๒ ล้านบาท
-สร้างอาคารแสดงและจาหน่ายสิ นค้าศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิม
พระเกียรติฯ
๔ หลัง พร้อมซุม้ ประตูตลาดศิลปาชีพฯดังกล่าว พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๑๐ ล้าน
บาท
-พัฒนาสนามกีฬาในโครงการศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ
ฯ พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๖ ล้านบาท
-สร้างถนนและลานจอดรถในโครงการตลาดศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย อุบลราชธานี
เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๕ ล้านบาท
-สร้างป้ อมตารวจดูแลโครงการศิลปาชีพฯบ้านยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ
ฯ พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๘ แสนบาท
-สร้างสระบัวในโครงการสวนสมเด็จสิ ริกิต์ ิบา้ นยางน้อย อุบลราชธานี เฉลิมพระ
เกียรติฯ พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๑.๕ ล้านบาท
-ปลูกป่ าในโครงการสวนสมเด็จสิ ริกิต์ ิ และในโครงการศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย
อุบลราชธานี
เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๒ ล้านบาท
-สร้างถังเก็บน้ าส่ งน้ าใช้ในโครงการสวนสมเด็จสิ ริกิต์ ิ และในโครงการศิลปาชีพฯ
บ้านยางน้อย
อุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๕ แสนบาท
-ประธานโครงการบุรณพัฒนาภายในอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ๓ ชั้น หอ
พระไตรปิ ฎกและกุฏิ
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พ.ศ.
๒๕๔๔-๒๕๔๖ เป็ นเงิน ๑๕ ล้านบาท
-ที่ปรึ กษาสมาคมความมัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๗-กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๔๗-

-ประธานโครงการบุรณพัฒนาพระอาราม วัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร เฉลิมพระ
เกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (โดยพระบรมราชานุญาต) พ.ศ.
๒๕๔๗ ดังนี้
-ประธานโครงการสร้างกุฎีสงฆ์ ๕ ชั้น วัดยานนาวา (รื้ อกุฏิ ก.๑๐ ก.๑๑ และ ก.๑๒
ที่ทรุ ดโทรม) ขึ้นในพื้นที่เดิม พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ ในงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท
-ประธานโครงการปรับปรุ งพัฒนาพื้นที่จดั ประโยชน์ของวัด โดยสร้างร้านค้ารอบวัด
ยานนาวาขึ้นใหม่ (กาลังดาเนินการ) พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒ ในงบประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐
ล้านบาท
เป็ นประธานโครงการบุรณพัฒนาพระอุโบสถวัดยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
หลังปัจจุบนั ที่
ทรุ ดโทรมให้แข็งแรงและสวยงาม (กาลังดาเนินการ) พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐ ในงบประมาณ
๕๕ ล้านบาท
ประธานกรรมการบุรณพัฒนาเก๋ งจีน วัดยานนาวา (กาลังดาเนินการ) ๒๕๔๗๒๕๕๐
ในงบ
ประมาณ ๕ ล้านบาท
-ประธานกรรมการบุรณพัฒนาเรื อสาเภา (กาลังดาเนินการ) ๒๕๔๗-๒๕๕๕ ในงบ
๑๐ ล้านบาท
-ประธานกรรมการสร้างอาคารการศาสนศึกษา และปฏิบตั ิธรรม เฉลิมพระเกียรติ
๗๒
พรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๔ ชั้น (กาลังดาเนินการ) ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ในงบประมาณ ๓๐
ล้านบาท
-ประธานโครงการสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่
ลานหน้า
เรื อสาเภาวัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร (ประเทศไทย)
โดยพระบรมราชานุญาต
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั (กาลังดาเนินการ) ๒๕๔๗-๒๕๔๕๐ ในงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท
-ที่ปรึ กษาพิเศษโครงการพระไตรปิ ฎก ฉบับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสู ตร เฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๕๔๘ ของกรมการศาสนา(ประเทศ
ไทย)
๒๕๔๘
-ที่ปรึ กษาสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๘-ประธานอนุกรรมการพิจารณากิจกรรมร่ วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิ ริราช
สมบัติ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พ.ศ.๒๕๔๙ และได้รับมอบให้ร้อยกรองอินทร
วิเชียรฉันท์ ๑๑ สดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ในนามของคณะสงฆ์ไทย ในมหามงคลสมัย
นี้

-ผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ.
๒๕๔๘
๗.๒ ตาแหน่ งหน้ าที่พเิ ศษในต่ างประเทศ
-เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการโครงการสร้างวัดไทย ณ นครลอส แอนเจลิส นอร์ธ ฮอลลีวตู
สหรัฐฯ
(ฝ่ ายประเทศไทย) เพื่อกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย สาหรับชุมชนไทยและชาว
พุทธในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘
-ประธานกรรมการโครงการสร้างวัดธัมมาราม นครชิคาโก และเป็ นเจ้าอาวาสวัดธัม
มาราม
รู ปแรก เพื่อสงเคราะห์ชุมชนไทยและชาวพุทธในสหรัฐอเมริ กา ๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบนั
-เป็ นคณะผูก้ ่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กาฯ และได้รับเลือกให้เป็ นประธาน
สมัชชาฯรู ปแรก เพื่อบริ หารองค์กรการจัดประชุมปรึ กษาหารื อกาหนดศาสนกิจ อันเป็ น
ประโยชน์แก่คณะสงฆ์ แก่พทุ ธศาสนิกชน และประเทศสหรัฐอเมริ กา ให้สอดคล้องเป็ นแบบ
ฉบับอันหนึ่งอันเดียวกัน (ติดต่อมา ๖ สมัย) ๒๕๑๙-๒๕๓๐
-ในฐานะประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา เป็ นประธานนาคณะสงฆ์ไทย
ทุกรัฐ ในสหรัฐฯ เผยแผ่ธรรม เน้นให้ชาวพุทธในสหรัฐฯปฏิบตั ิในหลักเบญจศีลอย่าง
เคร่ งครัด คือการไม่เบียด เบียนทาลายกันในทางชีวติ ไม่ลกั ขโมยแย่งชิงทรัพย์สินของกัน ไม่
แย่งชิง หรื อผิดประเวณี ในคู่ครองกัน ไม่โกหกหลอกลวงกัน ไม่มวั่ สุ มอบายมุข หรื อผลิตเสพ
ขายสิ่ งเสพติดให้โทษ ให้เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง และบาเพ็ญตนเป็ นพลเมืองดี ไม่วา่
จะอยูท่ ี่ไหน ให้รักและบาเพ็ญตน ให้เป็ นประโยชน์ต่อที่นนั่ อันเป็ นหลักกตัญญู เมตตา
ความรักความปรารถนาดีต่อกัน อันจะนาสังคมไปสู่สนั ติภาพและสันติสุข ซึ่งพระสงฆ์ไทย
ในสหรัฐฯต่างถือเป็ นหลักปฏิบตั ิสืบมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ จนถึงปัจจุบนั
-เป็ นประธานโครงการการให้คาแนะนาปรึ กษาอนุเคราะห์สงเคราะห์โดยธรรมวิธีแก่
ชาวไทยชาว
พุทธอพยพและนานาชาติในสหรัฐอเมริ กา ที่มีปัญหาในทางชีวิตจิตใจ เพื่อให้มีขวัญกาลังใจ
ในการดารงดาเนินชีวติ ที่ถูกต้องดีงามและให้มีคุณค่า ๒๕๒๐-ปัจจุบนั
-เป็ นประธานโครงการจัดแพทย์พยาบาลอาสาสมัคร
เพื่อตรวจและบาบัดรักษา
สุ ขภาพอนามัยฟรี แก่ประชาชน ในวาระต่างๆ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ๒๕๒๒-เป็ นประธานโครงการไมตรี สมั พันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวอเมริ กนั เพื่อนบ้าน
โดยใช้สถานที่วดั ธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นศูนย์กลางในการประชุมและปฏิบตั ิจดั กิจกรรม
การกุศลสาธารณประโยชน์ ต่างๆ ๒๕๒๕-ปัจจุบนั
-ประธานกรรมการโครงการสร้างวัดพุทธาวาส
นครฮิวสตัน
รัฐเท็กซัส
สหรัฐอเมริ กา และเป็ น เจ้าอาวาสรู ปแรก เพื่อกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ๒๕๒๕๒๕๓๐

-ประธานกรรมการโครงการสร้างวัดพุทธรังษี
นครไมอามี่
รัฐฟลอริ ดา
สหรัฐอเมริ กา และเป็ นเจ้าอาวาสรู ปแรก เพื่อกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ๒๕๒๕๒๕๓๐
-เป็ นประธานอุปถัมภ์และที่ปรึ กษาในการสร้างวัดพุทธลาว แห่งรัฐอิลลินอยส์ เพือ่
พระสงฆ์และชาวลาวอพยพในรัฐอิลลินอยส์ ๒๕๒๕-ปัจจุบนั
-เป็ นประธานอุปถัมภ์และที่ปรึ กษาในการสร้างวัดพุทธเขมร แห่งรัฐอิลลินอยส์ เพื่อ
พระสงฆ์และชาวเขมรอพยพในรัฐอิลลินอยส์ ๒๕๒๖-ปัจจุบนั
เป็ นกรรมการอุปถัมภ์ที่ปรึ กษาวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน พ.ศ.๒๕๒๘-ถึงปัจจุบนั
- เป็ นกรรมการอุปถัมภ์ที่ปรึ กษาวัดพุทธรังษี นครไมอามี่ พ.ศ.๒๕๒๘-ถึงปัจจุบนั
-เป็ นกรรมการอุปถัมภ์และที่ปรึ กษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ๒๕๓๐- ถึง
ปัจจุบนั
-รองประธานอานวยการสร้างวัดพุทธสิ ริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย
๒๕๔๘-เป็ นประธานโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน และศูนย์
วัฒนธรรมอเมริ กนั -ไทย ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริ กา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก เริ่ มเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ โครงการนี้
ได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมและคณะกรรม การเฉลิมพระเกียรติวโรกาสฉลองสิ ริ
ราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ (กาลังดาเนินการ)
๘. งานการปกครองคณะสงฆ์
๘.๑ การปกครองคณะสงฆ์ ในประเทศไทย
-เป็ นประจาสานักงานคณะกรรมการบริ หารคณะสงฆ์จงั หวัดอุบลราชธานี ๒๔๙๔๒๔๙๗
-เป็ นประจาสานักงานเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุ งเทพมหานคร สนอง
ศาสนกิจต่างๆ
ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) เจ้าอาวาส ๒๕๐๑-๒๕๑๐
-เป็ นประจากองงานเจ้าคณะตรวจการภาค ๓ (สนองงานบริ หารคณะสงฆ์ในภาค
ตะวันออก
เฉี ยงเหนือของประเทศไทย) ๒๕๒๑-๒๕๑๐
- เป็ นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ๒๕๑๐-๒๕๓๐
-เป็ นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ (และสนองงานบริ หารคณะสงฆ์ในหนเหนือ
ของประเทศ
ไทย ๒๕๐๘-๒๕๑๐

-เป็ นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก (และสนองงานบริ หารคณะสงฆ์ในหน
ตะวันออกของ
ประเทศไทย ๒๕๑๐-๒๕๓๐
- เป็ นผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ๒๕๑๖-๒๕๔๔
-เป็ นรองประธานกรรมการบริ หารคณะสงฆ์วดั จักรวรรดิราชาวาส ๒๕๓๐-๒๕๔๔
-เป็ นประธานกรรมการฝ่ ายการปกครองคณะสงฆ์วดั จักรวรรดิราชาวาส
๒๕๓๐๒๕๔๔
-เป็ นเจ้าคณะ ๑ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุ งเทพมหานคร ๒๕๓๕-๒๕๓๘
-เป็ นเจ้าคณะ ๘ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุ งเทพมหานคร ๒๕๔๐-๒๕๔๔
-เป็ นผูร้ ักษาการเจ้าคณะ ๖ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุ งเทพมหานคร ๒๕๔๓-๒๕๔๔
-ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณา
ยก ให้ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
เดินทางมารับตาแหน่งอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
๘.๒ การปกครองคณะสงฆ์ ในต่ างประเทศ
-พ.ศ.๒๕๑๘ ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระสุ ธีรัตนาภรณ์ ในฐานะเลขานุการแม่กองงาน
พระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทย ได้รับบัญชาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณ
กมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ในฐานะแม่กองงานพระธรรมทูต ให้เดินทางไป
คลี่คลายปัญหาและสนับ สนุนการปฏิบตั ิศาสนกิจของพระสงฆ์ และชาวไทยในนครนิวยอร์ค
และในสหรัฐอเมริ กา (ร่ วมกับเอก อัครราชทูตไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค)
เมื่อปลายปี ๒๕๑๘
-เป็ นที่ปรึ กษาศูนย์พระพุทธศาสนาไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ นครชิคาโก เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยของชุมชนไทยในรัฐอิลลินอยส์ ๒๕๑๙
-เป็ นประธานกรรมการอานวยการ (เจ้าอาวาส) วัดธัมมาราม นครชิคาโก ๒๕๑๙- เป็ นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสมหรัฐอเมริ กา ๒๕๑๙-๒๕๓๐
-เป็ นประธานกรรมการอานวยการ (เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท๊กซัส
รู ปแรก
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘
- เป็ นประธานอานวยการ (เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี นครไมอามี่ รัฐฟลอริ ดา รู ปแรก)
ตามข้อ
เสนอของพระวิเทศธรรมรังษี (สุ รศักดิ์ ชีวานนฺ โท) วัดไทย กรุ งวอซิงตัน ดีซี. ผูป้ ระสานงาน
กับพุทธ ศาสนิกชนในนครไมอามี่ ในการสร้างวัดไทยในรัฐนั้น ๒๕๒๕-๒๕๒๘
-เป็ นประธานอานวยการวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน สหรัฐอเมริ กา เฉลิมพระ
เกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ และใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระ

ญาณสังวร สมเด็จพระ สังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก โดยความเห็นชอบของมหาเถร
สมาคม พ.ศ.๒๕๔๕- เป็ นประธานโครงการศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมินทรราชูทิศ นครบอสตัน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็๗พระเจ้าอยูห่ วั เพื่อประโยชน์แก่ผสู้ นใจในการบาเพ็ญอธิกศุ ล
จิตภาวนา ๒๕๔๕๙. งานการศึกษา
๙.๑ งานการศาสนศึกษาในสานักในประเทศ
-พ.ศ.๒๕๑๖ ขณะดารงสมณศักดิ์ที่พระสุ ธีรัตนาภรณ์ ผูช้ ่วยเจ้าสานักเรี ยนวัดจักวรรดิ
ราชาวาส ได้สนองงานเจ้าสานักเรี ยนวัดจักรวรรดิราชาวาส ในด้านการบริ หารจัดการ การศา
สนศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรมและบาลี
ตลอดถึงธรรมศึกษาในสานักเรี ยนด้วยดี
นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริ มอุปถัมภ์การศาสนศึกษา โดยจัดมอบรางวัลแก่พระภิกษุสามเณรที่
สอบธรรมและบาลี ตลอดถึงแก่กลุ บุตรกุล ธิดาที่สอบธรรมศึกษาได้ในสนามหลวง ของ
สานักตลอดมาทุกปี มีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ นักธรรมชั้นตรี -โท-เอก จนถึงเปรี ยญธรรม
๙ ประโยค และสอบธรรมศึกษาชั้นตรี -โท-เอก ได้ เป็ นจานวนมากทุกปี จนถึงปี พ.ศ.
๒๕๔๔ (เนื่องจากย้ายไปเป็ นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดยานนาวา)
-พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้สนองงานเจ้าสานักเรี ยน ด้วยการส่ งเสริ มการศึกษาพระภิกษุสามเณรที่สอบ
ธรรมชั้นเอกและสอบบาลีได้ในสานัก ได้ศึกษาปริ ญญาตรี -โท-เอกต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งในและต่างประเทศ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (เนื่องจากย้ายไปเป็ นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดยานนาวา)
-พ.ศ.๒๕๔๔ พระพรหมวชิรญาณ ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช ให้ยา้ ย
มาเป็ นเจ้าอาวาสและเป็ นเจ้าสานักเรี ยนวัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร แล้ว ก็ได้ศึกษาหา
แนวทางบริ หารจัดการและส่ งเสริ มเพื่อฟื้ นฟูการศาสนศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมที่ยงั ไม่เข้มแข็ง
เท่าที่ควรให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น
-ปรากฏว่าการเรี ยนการสอนและการสอบธรรม-บาลีและธรรมศึกษาของสานักเรี ยน
วัดยานนาวา ในปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เริ่ มกระเตื้องขึ้น ส่ วนแผนกธรรมศึกษา มี
ความกระเตื้องขึ้นมาก
ในปี การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นี้ มีพระภิกษุสามเณรเปรี ยญธรรม ๗-๘ ประโยค
(เปรี ยญเอก) รวม ๑๐ รู ป เฉพาะพระเปรี ยญ ธรรม ๙ ประโยค มีจานวน ๕ รู ป จัดอยูใ่ นเกณฑ์
ที่พอใช้ได้ ซึ่งยังไม่เป็ นที่พอใจนัก จึงพยายามพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไปอีก
-ในปี การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ การเรี ยนการสอนและการสอบธรรม ของสานักเรี ยนวัด
ยานนาวา มีความกระเตื้องขึ้นเป็ นอย่างมาก คือสอบได้ถึง ๙๐% ส่ วนแผนกธรรมศึกษามีสถิติ
การเรี ยนและผลการสอบได้เป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ ส่ วนแผนกบาลีแม้จะกระเตื้องขึ้น
แต่ยงั ไม่เป็ นที่พอใจนัก ขณะนี้กาลังหาทางพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

๙.๒ งานการศาสนศึกษานอกสานักในประเทศ
-พ.ศ.๒๕๒๘ ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระราชรัตนาภรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ
อุปถัมภ์สานักเรี ยนวัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้นาเจ้าสานัก
เรี ยนวัดยางน้อย ซึ่งเป็ นสานักที่มีชื่อเสี ยงในด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระในอดีต ต่อมาได้
หยุดชะงักลง โดยได้ฟ้ื นฟูการศึกษาพระปริ ยตั ิแผนกธรรมและบาลี ควบคู่กบั ในด้านวิปัสสนา
ธุระขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่การดาเนินการยังดาเนินไปแบบค่อยเป็ นไป ยังไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควร
-พ.ศ.๒๕๓๕ ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิ ทธิมนต์ ในฐานะประธานมูลนิธิ
พระพุทธโลกนาถสุ โขทัย และประธานกรรมการอุปถัมภ์สานักเรี ยนวัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้
อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้นาเจ้าสานักเรี ยนวัดยางน้อย พัฒนาการศึกษาพระ
ปริ ยตั ิท้ งั แผนกธรรมและบาลี โดยนาอุปสรรคปั ญหาต่างๆมาแก้ไข ปรากฏว่า ในช่วงนี้ มี
พระภิกษุสามเณรนักธรรมและบาลี รวมถึงธรรมศึกษา เล่าเรี ยนและสอบได้ในสนามหลวง
ได้ เป็ นจานวนมาก เป็ นที่พอใจในระดับหนึ่ง
-พ.ศ.๒๕๔๒ ได้เร่ งรัดพัฒนาส่ งเสริ มการศาสนศึกษา สานักเรี ยนวัดยางน้อย ทั้งให้
ในด้านปริ มาณและคุณภาพยิง่ ขึ้น
มีพระภิกษุสามเณรและนักเรี ยนเข้าสอบธรรมและบาลี
รวมถึงธรรมศึกษา และสอบในสนามหลวงได้ เป็ นอันดับหนึ่งของอาเภอ และเป็ นอันดับสอง
ของจังหวัดทุกปี
-พ.ศ.๒๕๔๗ มีพระเปรี ยญในสานักเรี ยนวัดยางน้อย อุบลราชธานี คือ พระมหาชิน
วัชร ชินญาโณ สอบบาลี ๙ ประโยคได้ ๑ รู ป (ทั้งจังหวัดสอบได้เพียง ๑ รู ป)
ด้วยเหตุน้ ีพระพรหมวชิรญาณ จึงรับเป็ นประธานโครงการจัดพิธีฉลอง และมอบ
รางวัลแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบธรรมชั้นตรี -โท-เอก
และบาลีประโยค ป.ธ.๓-๙ ได้ในสานักทั้งหมด
นอกจากนั้น ยังได้นิมนต์ครู อาจารย์ผทู้ าการสอน และพระภิกษุสามเณร ที่สอบ
นักธรรมและบาลี พร้อมกับเชิญนักเรี ยนที่สอบธรรมศึกษาได้ ทุกชั้นทุกสานัก ในภาค ๑๐
ของคณะสงฆ์ มาร่ วมรับการฉลองและรับรางวัล ที่วดั ยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี ด้วย ยังความปี ติและกาลังใจให้เกิดแก่ครู อาจารย์และพระภิกษุสามเณร
ตลอดถึงนักเรี ยนที่สอบได้เป็ นอย่างยิง่
๙.๓ การศึกษาสงเคราะห์ ในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั จักรวรรดิราชา
วาส
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ (เนื่องจากเดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐอเมริ กา)
-พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์โรงเรี ยนประชาบาลตาบลก่อเอ้ ๑ (พรมพิทยา) บ้านยาง
น้อย
ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบนั
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นประธานกรรมการประสานงาน กับสภาตาบลก่อเอ้ และประชาชน
ในพื้นที่ ตาบลก่อเอ้ ที่เข้าถือครองที่ดินราชพัสดุ หนองแฝก บ้านยางน้อย เพื่อทา
เกษตรกรรม
แต่มิได้ทาการ

เกษตร เพื่อนามาดาเนิ นโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เนื่องใน
วโรกาสพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๕๐ พรรษา (อันเป็ นผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล ราชธานี ได้ขยายวิทยาลัยเขตออกมาตั้งอยูใ่ นพื้นที่หนองแฝก
จานวน ๑,๐๘๐ ไร่ เป็ นวิทยาลัยเขตแห่งใหม่ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในภูมิภาคนี้ ขณะนี้
(๒๕๔๙) อยูร่ ะหว่างทาการก่อสร้าง)
-พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อพระพรหมวชิรญาณ ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช ให้
ย้ายมาเป็ นเจ้าสานักเรี ยนวัดยานนาวา ซึ่ งเป็ นช่วงที่กระแสสังคมโลกและสังคมสงฆ์ กาลังหัน
เหการศึกษาธรรมและบาลี ไปสนใจการศึกษาสายสามัญ อันเป็ นผลให้สถิติการบรรพชา
สามเณรเพื่อศึกษาธรรมและบาลีในระยะที่ผา่ นมา ลดลงอย่างน่าตกใจ ส่ งผลให้สถิติการเรี ยน
การสอบธรรมและบาลี ของสานักเรี ยนของคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ รวมถึงสานักเรี ยนวัดยาน
นาวา พลอยถูกกระทบไปด้วย
พระพรหมวชิรญาณ ได้ทาการวิเคราะห์วิจยั สถานการณ์พระศาสนาส่ วนนี้ อย่าง
รอบคอบ จึงประสานกับกองธรรมและกองบาลีของคณะสงฆ์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการศา
สนศึกษาของคณะ สงฆ์ท้ งั ระบบ เพื่อหาทางปรับปรุ งและเร่ งรัดพัฒนาการศาสนศึกษาของ
สานักเรี ยนวัดยานนาวา คือ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่ งเสริ มแผนก “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา”
ซึ่ งจัดการเรี ยนการสอนในสานักมาแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ให้มีประสิ ทธิภาพ ทั้งในเรื่ องการเรี ยน
การสอนธรรมะ วิชาการทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริ หารและดาเนินการสอนโดยครู อาจารย์ฝ่ายคณะสงฆ์วดั ยานนาวา และ
คฤหัสถ์มีผมู้ ีจิตศรัทธาได้เสี ยสละเวลามาเป็ นครู อาสาสมัคร และให้ความอุปถัมภ์สนับสนุน
ในด้านต่างๆ ตลอดมา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่ งเสริ มสนับสนุน แผนก “ธรรมศึกษา” โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม และ
โรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมถึงขยายโอกาสให้นกั เรี ยนในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ได้เรี ยนธรรมะ โดยการจัดส่ งครู พระสงฆ์ของสานัก เข้าสอนในโรงเรี ยนประถม มัธยม
อาชีวะและอุดมศึกษา แล้วรับเข้าสอบธรรมศึกษาแผนกธรรมสนามหลวงในนามของสานัก
เรี ยนวัดยานนาวา
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้วางนโยบายเตรี ยมความพร้อมเพื่อพัฒนาการศึกษาปริ ยตั ิสามัญ โดย
การสร้างอาคารเรี ยนรองรับให้เรี ยบร้อยและเพียงพอ
พร้อมกับเตรี ยมคณะกรรมการจัด
หลักสูตรโดยคงการศาสนศึกษาแผนกธรรมและบาลีเดิม ไว้ในหลักสูตรการศึกษา พร้อมกับ
นาวิชาการศึกษาสายสามัญเข้ามาเสริ มเพิ่มระบบความเป็ นอยูต่ ลอดถึงกิจวัตรกิจกรรม ความ
เข้มแข็งในด้านระเบียบวินยั และการบริ หารจัดการมาบูรณาการจัดการศาสนศึกษา ทั้งนี้ เพื่อ
พระภิกษุสามเณรและเยาวชน ในสถาบันการศึกษาของสานัก ได้มีความรู้ ทั้งในด้านปริ ยตั ิ
ธรรมและในด้านสามัญศึกษาต่อไป
พ.ศ. ๒๕๔๗ รับ “ศูนย์พระสงฆ์นกั เผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย”
ซึ่ งขาดสานักเรี ยนและถานที่ต้ งั ดาเนินการ ไว้ในสังกัดของสานักเรี ยนวัดยานนาวา โดยเจ้า
สานักเรี ยนเป็ นผู้ อานวยการ มีพระสงฆ์เป็ นคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อสนับสนุน

พระภิกษุสงฆ์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความ สามารถและมีความเสี ยสละ ได้เข้าไปสอนในโรงเรี ยน
ในสถาบันการศึกษา ในทัณฑสถาน ตลอดถึงในโรงงานต่างๆ ทั้งในกลุ่มปรกติและกลุ่มเสี่ ยง
ศูนย์ฯนี้ อยูค่ วามสนับสนุนของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถร
สมาคม ดาเนิน การเพื่อมุ่งให้เยาวชนนักเรี ยนนักศึกษาและพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ห่างไกลจากอบาย มุข ไม่ผลิตไม่เสพไม่ขายสิ่ งเสพติดให้โทษ และให้เป็ นกัลยาณ
ชนคนดีของสังคมเป็ นสาคัญ พร้อมกับจัดส่ งผูไ้ ด้รับการศึกษาอบรมธรรมะดังกล่าว เข้าสอบ
ธรรมศึกษาในสนามหลวงแผนกธรรม ในนามของสานักเรี ยนวัดยานนาวา เพื่อนักเรี ยน
นักศึกษาที่ได้รับความรู้แล้ว เมื่อสอบได้ยงั จะได้รับประกาศนีย บัตร จากกองธรรม
สนามหลวง และหรื อรับวุฒิบตั รจากโครงการฯด้วย
ผลงานธรรมศึกษาในโครงการฯนี้ ในปี การศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ที่ผา่ นมา ปรากฏ
ว่า สานักเรี ยนวัดยานนาวา มีสถิติส่งธรรมศึกษาเข้าสอบและสอบได้ในสนามหลวง มากเป็ น
อันดับหนึ่งของประ เทศไทย แม้จะมีผลเลิศในทางปริ มาณส่ งสอบและสอบได้ แต่สานักเรี ยน
และคณะกรรมการศูนย์พระ สงฆ์นกั เผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคมฯ ก็ยงั เป็ นห่วงในด้าน
คุณภาพ หรื อความประพฤติและการปฏิบตั ิตน ของนักเรี ยนนักศึกษา จึงได้ตระหนักเน้นและ
เข้มงวดกวดขัน ในการนาธรรมะที่ได้ศึกษาอบรม นา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและ
สังคมอย่างเป็ นรู ปธรรมให้ยงิ่ ๆขึ้นด้วย
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม ให้เป็ นผูแ้ ทนดาเนินโครงการครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในตาแหน่ง
“ผูอ้ านวยการสถาบันการเผยแผ่ศาสนาแห่งประเทศไทย” เพื่อจัดส่ งครู พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรี ยน “หนึ่งโรงเรี ยนหนึ่งตาบล ทัว่ พระราชอาณาจักร จานวน ๘๐๐ รู ป” โดยใช้สถานที่
วัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร เป็ นที่ต้ งั สถาบันและสถานที่อบรมประชุมสัมมนาครู พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรี ยน ติดต่อมาจนถึงปั จจุบนั
๙.๔ การศึกษาสงเคราะห์ ในต่ างประเทศ
-พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็ นประธานโครงการโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อสอน
ธรรมะ ภาษา ไทยและวัฒนธรรมไทย แก่เยาวชนอเมริ กนั เชื้อสายไทยในสหรัฐอเมริ กา ณ
วัดธัมมาราม นคร ชิคาโก จนถึงปัจจุบนั
พ.ศ.๒๕๒๘ เป็ นประธานโครงการโรงเรี ยนภาคฤดูร้อน โดยร่ วมกับคณะครุ ศาสตร์
จุฬา ลงกรณมหาวิทยาลัย เชิญครู อาสาสมัครจากคณะครุ ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไป
สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย แก่เยาวชนอเมริ กนั เชื้อสายไทย ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
จนถึงปัจจุบนั
- พ.ศ.๒๕๓๐ ในฐานะประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา จัดประชุมวัดและ
พระสงฆ์ทุกวัดในสหรัฐฯ เพื่อขยายโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ไปเปิ ดสอน
ทุกวัดในสหรัฐฯ ที่มีความพร้อม โดยร่ วมมือกับคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดส่ งครู อาสาสมัครไปช่วยสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ทัว่ ทุกรัฐในสหรัฐอเมริ กา จนถึง
ปัจจุบนั

- พ.ศ.๒๕๓๓ เป็ นประธานโครงการ เปิ ดสนามสอบภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ใน
สหรัฐ อเมริ กา โดยขอความอุปถัมภ์จากกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศไทย ไปเปิ ดสนาม
จัดสอบธรรมศึกษาในสหรัฐฯ เพื่อรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศ
ไทย จนถึงปัจจุบนั
(วัตถุประสงค์ ในการจัดการเรี ยนการสอนธรรมะ ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย ก็
เพื่อเยาวชนอเมริ กนั เชื้อสายไทยในสหรัฐฯเมื่อได้รับการศึกษาอบรมจากโครงการฯดีพร้อม
กับได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยแล้ว แม้เยาวชนเหล่านี้จะ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา ก็จะสามารถนาเอาความรู้และธรรมะในวิถีพทุ ธไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตได้ สมกับเป็ นชาวพุทธที่ดี มีเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อน
มนุษย์ ทุกชาติช้ นั วรรณะและทุกศาสนา รู้จกั ใช้ปัญญาความรู้ คู่ศีลธรรม คุณธรรมและ
จริ ยธรรม เป็ นผูม้ ีเหตุผล สามารถจะปรับตัวดารงตน อยูร่ ่ วมกับคนทั้งหลายได้อย่างเป็ นสุ ข
กับทั้งจะเป็ นผูแ้ ทนพระสงฆ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ในขณะ เดียวกัน
ถ้าหากเยาวชนคนอเมริ กนั เชื้อสายไทยเหล่านี้
จะเดินทางติดตามมารดาบิดากลับไปอยู่
ประเทศไทยในอนาคต ในฐานะที่เป็ นผูม้ ีธรรมะในจิตใจ ย่อมจะไม่เกิดความขัดแย้งในการ
ดาเนินชีวิต แต่จะปรับตัวปรับใจ เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยหรื อในนานาประเทศ
ได้อย่างกลมกลืนด้วยดี)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นประธานนาข้อสอบไปเปิ ดสอบสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริ กา
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นประธานนาข้อสอบไปเปิ ดสอบสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริ กา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นประธานนาข้อสอบไปเปิ ดสอบสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริ กา
๑๐. งานการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
๑๐.๑ งานการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็ นผูจ้ ดั รายการ เสี ยงธรรม เผยแพร่ ธรรมะทางสถานีวทิ ยุ ๑ ปณ. ของ
คณะกรรมการนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ถึงปี ๒๕๐๓)
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็ นผูจ้ ดั ทาวารสาร เสี ยงมหาจุฬาฯ ของคณะกรรมการนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ น เสี ยงธรรม จนถึงปี
๒๕๐๖)
พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและผูจ้ ดั การทาวารสาร จักรวรรดิสาร เผยแพร่ ธรรมะและศา
สานกิจของวัดและพระศาสนา เพื่อประโยชน์แก่สาธุชน ที่สนใจในการศึกษาและปฏิบตั ิธรรม
ให้เกิดสันติสุขแก่ชีวติ และสังคม (ถึงปี ๒๕๐๖)
พ.ศ. ๒๕๐๑ เขียนบทความธรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เผยแพร่ ทางวิทยุ ลงใน
วารสารนิตยสาร และในหนังสื อพิมพ์ ตลอดถึงจัดพิมพ์หนังสื อธรรมะเผยแผ่ และเป็ นที่ระลึก
ในงานต่าง ๆ (จนถึงปัจจุบนั )

พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็ นเลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ และได้รับแต่งตั้งให้เป็ น
พระธรรมทูตพิเศษ ออกปฏิบตั ิงานเผยแผ่ธรรม ในท้องที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ นครราชสี มา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุ รินทร์ ศรี สะเกษ และอุบลราชธานี (รวม ๗ จังหวัด จนถึงปี ๒๕๐๙)
พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗ ให้เป็ นหัวหน้าพระ
ธรรมทูตหน่วยพิเศษออกตรวจการเพื่อสนับสนุนและติดตามการปฏิบตั ิงานพระธรรมทูตทุก
จังหวัด ในเขตสายที่ ๗ เป็ นกรณี พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๐๘ จัดพิมพ์ คู่มือพระธรรมทูต (พระโอวาทของเจ้าประคุณสมเด็จพระ
สังฆราช โอวาทของแม่กองงานพระธรรมทูต คาแนะนาของหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๗
พร้อมนโยบายการเผยแผ่ธรรมของคณะสงฆ์ ถวายพระธรรมทูต สายที่ ๗ ด้วยปัจจัยส่ วนตัว
เป็ นจานวนเงิน ๑,๐๐๐ เล่ม เป็ นเงิน ๓,๐๐๐ บาท(สามพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็ นบรรณากรวารสาร พระธรรมทูต ของกองงานพระธรรมทูต แห่ง
คณะสงฆ์ไทย ซึ่งเป็ นวารสารถวายความรู ้แก่พระสงฆ์ และเผยแผ่ธรรมะแก่พทุ ธศาสนิกชน
จานวนครั้งละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม (ถึงปี ๒๕๑๘ เนื่องจากเดินทางไปสหรัฐฯ)
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็ นเลขานุการพระธรรมทูตสายที่ ๖ ในท้องถิ่นที่สายที่ ๗ เดิม เพียง
เปลี่ยนชื่อสายตามเขตภาคของทางบ้านเมือง (ตัดเพชรบูรณ์ออกเพิ่มนครพนมเข้าแทน รวม ๗
จังหวัด จนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๘ เนื่องจากเดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐฯ)
พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ เป็ นหัวหน้าพระธรรม
ทูตหน่วยพิเศษออกตรวจการและปฏิบตั ิหน้าที่สนับสนุนงานพระธรรมทูตทุกจังหวัดในเขต
สายที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๑๐ จัดพิมพ์ คู่มือพระธรรมทูต (นโยบายการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ และ
ธรรมะสาหรับนาไปเผยแผ่แก่ประชาชน) ถวายพระธรรมทูตสายที่ ๖ จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม ด้วย
ปัจจัยส่ วนตัว ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๑๐ เป็ นเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต สนองงานแม่กองงานพระธรรม
ทูต รับผิด ชอบอานวยการในการจัดพระธรรมทูตออกเผยแผ่ธรรมในประเทศ และออก
ปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย (จนถึงปี ๒๕๒๕)
พ.ศ.๒๕๑๐ เป็ นเลขานุการกรรมการอานวยการ และกรรมการจัดงานนมัสการพระ
พุทธบาทฯงานเทศน์มหาชาติ,งานตักบาตรข้าวสารและงานเฉพาะกิจอื่นๆของวัดจักรวรรดิ
ราชาวาส (ถึงปี ๒๕๑๘ เนื่องจากไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐอเมริ กา)
พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส และเจ้าสานักเรี ยน ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการและเลขานุการอานวยการโครงการฟื้ นฟูการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสานักวัด
จักรวรรดิราชาวาส และเป็ นหัวหน้าคณะกรรมการดาเนินการฯ (ถึงปี พ.ศ.๒๕๑๘ เนื่องจาก
เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐฯ)
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสและเจ้าสานักเรี ยน ให้เป็ นประธานดาเนินการ
สอบบาลีสนามหลวงประจาปี ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส (ทุกปี จนถึงปัจจุบนั )

พ.ศ. ๒๕๓๐ วันที่ ๓-๕ ธันวาคม เป็ นประธานกรรมการฯ คณะผูป้ ฏิบตั ิธรรมถวาย
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสเจริ ญพระชนมายุครบ ๕
รอบ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส
พ.ศ.๒๕๓๑ เป็ นประธานคณะจัดทา หนังสื อสวดมนต์ ฉบับวัดจักรวรรดิราชาวาส
ถวาย พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสเจริ ญพระชนมายุ
๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และในมหามงคลสมัยรัชมังคลาภิเษก ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑
จานวน ๕,๐๐๐ เล่ม โดยมิได้ใช้งบประมาณวัด เป็ นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๓๒ เป็ นประธานนาพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเจริ ญ
พระพุทธมนต์ เจริ ญจิตภาวนาอธิ ษฐานจิต ถวายพระพรและถวายพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
ธันวาคม ทุกปี
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็ นประธานกรรมการอานวยการ “โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
สานักวัดวัดจักรวรรดิราชาวาส ร่ วมกับ พุทธสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ” ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส (ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ ของทุกเดือน จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นรองประธานกรรมการจัดหาทุนงานสมโภชพระไตรปิ ฏก และอรรถ
กถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.๒๕๓๖ เป็ นประธานคณะกรรมการจัดทาหนังสื อประวัติวดั จักรวรรดิราชาวาส
ใหม่ โดยการตั้งคณะทางานค้นคว้าหาเอกสารหลักฐานจากที่ต่างๆเช่นจากหอสมุดแห่งชาติ
และจากทางราชการเป็ นต้น นามาเปรี ยบเทียบกับประวัติเดิมแล้วชาระให้ถกู ต้องและสมบูรณ์
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ ได้จดั พิมพ์ เป็ นหนังสื อที่ระลึกในงานทาบุญอายุของเจ้าอาวาส ประจาปี
๒๕๔๐-๒๕๔๑ จานวน ๑.๕๐๐ เล่ม เป็ นเงิน๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็ นกรรมการที่ปรึ กษาการแปลพระไตรปิ ฏกฉบับ “มหาจุฬาเตปิ ฏก”
เป็ นภาษาไทย ร่ วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริ ญพระชนมพรรษา ๕ รอบ
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็ นกรรมการอุปถัมภ์งานปฏิบตั ิธรรมของคณะสงฆ์ ถวายเป็ นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔-๕
ธันวาคม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ นรองหัวหน้าแผนกโครงการอบรมจิตภาวนา และปฏิบตั ิวิปัสสนา
กรรม ฐาน ณ สานักวัดจักรวรรดิราชาวาส (จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นประธานประกอบพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์และเจริ ญสมาธิภาวนา
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวันฉัตรมงคลที่ ๕ พฤษภาคม เวลา
๐๙.๐๙ น ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส
พ.ศ. ๒๕๓๙ บริ จาคสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งวัดจักรวรรดิ
ราชาวาส จัดถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส
เป็ นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นวิทยากรพิเศษถวายความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารกิจการพระศาสนา แก่
พระสังฆาธิ การระดับเจ้าอาวาส ภาค ๑๐ ที่ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ อาเภอม่วงสามสิ บ
จังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสื อนิมนต์ของเจ้าคณะภาค ๑๐ เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็ นประธานคณะจัดทาหนังสื อ วัดจักรวรรดิราชาวาส สรุ ปผลงานการ
ปฏิบตั ิศาสนกิจต่างๆทุกด้านของสานัก (ปัจจุบนั เปลี่ยนเป็ น จักรวรรดิสาร ตามเดิมจนถึง
ปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็ นประธานจัดงานเสด็จพระราชดาเนินยกช่อฟ้ าพระวิหารกลาง วัด
จักรวรรดิราชาวาส
วโรกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดาเนินทรง
ประกอบพิธี เสร็ จแล้วได้เสด็จฯทอดพระเนตร สระจระเข้และศาสนสถานทัว่ บริ เวณเขต
พุทธาวาสด้วย(เมื่อ ๒ ส.ค.)
พ.ศ. ๒๕๓๑ รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็ น
การส่ วนพระองค์ มาทอดพระเนตรศาสนสถานและสระจระเข้ วัดจักรวรรดิราชาวาส (เมื่อ
๒๕ ส.ค.)
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็ นที่ปรึ กษาคณะดาเนินการจัดทาหนังสื อที่ระลึกในงานทาบุญอดีต
เจ้าอาวาสและบุรพาจารย์ของสานัก และในงานเทศกาลต่างๆของวัดเพื่อเผยแผ่เป็ นธรรมทาน
ไม่ต่ากว่าครั้งละ ๑,๐๐๐ เล่ม (จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็ นที่ปรึ กษาคณะดาเนินการจัดทาหนังสื ออนุสรณ์ในงานบาเพ็ญกุศล
ศพ ของพระเถรานุเถระวัดจักรวรรดิราชาวาส ทุกรู ป ที่ถึงแก่มรณภาพลง ไม่ต่ากว่าครั้งละ
๑,๐๐๐ เล่ม (จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับนิมนต์เป็ นกรรมการพิจารณาหลักสูตร โครงการอบรมพระธรรม
ทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ซ่ ึ งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับนิมนต์ให้เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา และกรมการศาสนาร่ วมกัน
ดาเนินโครงการ และได้บริ จาคปั จจัยเพื่อโครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๓๘ เป็ นที่ปรึ กษาคณะดาเนินการจัดทาหนังสื อที่ระลึกในงานทาบุญอายุของ
เจ้าอาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส เพื่อเผยแผ่เป็ นธรรมวิทยาทาน จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม (จนถึง
ปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับอาราธนาจาก พระทีน่ ั่งวิมานเมฆและพระราชวังบางปะอิน สานัก
พระราชวัง ให้เป็ นผู้ ร้ อยกรองอาศิรพาท เฉลิมพระเกียรติ และแสดงความอาลัยรัก โดย
จัดพิมพ์ไว้ที่ดา้ นหลังพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี มอบแก่
ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ที่พระที่นงั่ ดุสติมหาปราสาทและที่เข้าชมพระที่นงั่
วิมานเมฆ กับพระราชวังบางประอิน จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น(ห้าล้านแผ่น)
พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ ๓๐ สิ งหาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. ได้รับพระราชทาน ถวายพระธรรม
เทศนา เรื่ อง ปัญจพลกถา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาศทรงบาเพ็ญพระราช
กุศลทักษิณานุประทานถวายพระบรมศพ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ณ พระที่นงั่
ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี นาถ เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย อาเภอเขื่องใน อุบลราชธานี เมื่อ ๒๒ ตุลาคม (โดย มี
ผูโ้ ดยเสด็จพระราชกุศลบารุ งวัด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) ได้บริ จาคปั จจัยสร้างวัตถุ
มงคล มอบแก่ผโู ้ ดยเสด็จพระราชกุศลฯครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิตประกอบ พิธีสวัสดิ
มหามงคล ถวายสถาบันพระมหากษัตริย์ มีลาดับดังนี้ คือ พิธีบูชานพเคราะห์ เจริ ญพระพุทธ
มนต์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ๑๐๘ วัด ไถ่ชีวติ โคกระบือ ๙๙ ตัว มีพระธรรม
เทศนา และ ทักษิณานุประทานแล้ว นาพระสงฆ์ และประชาชนเจริ ญสมาธิภาวนา (ครบทั้ง
ทาน ศีล ภาวนา แล้วร่ วมกันอธิษฐานจิต อุทิศส่ วนกุศลแด่สมเด็จย่า)
โดยเฉพาะ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระ บรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ ากลัยาณิ วฒั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนคริ นทร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ,
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิ ริวฒั นาพรรณวดี
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ ตลอดถึงรัฐบาลประเทศชาติและประชาชน
ในการจัดพิธีมหามงคลครั้งนี้ พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท ผบ.สส. ในนามข้าราชการทหาร
ตารวจทั้งสี่ เหล่า เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยข้าราชการพลเรื อน มีผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
นาย อาเภอ ข้าราชการและพ่อค้าประชาชนไปร่ วมในงานนี้ ณ วัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอ
เขื่องใน อุบลราชธานี ประมาณ ๕,๐๐๐ คน มีพระสงฆ์ไปร่ วมพิธีจานวน ๓๐๐ รู ป สิ้ นค้าใช้
จ่ายในพิธีครั้งนี้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๓๘ อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกุศลแด่พระ
บาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ วัดยางน้อย อุบลราชธานี ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๓๘ อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกุศลแด่พระ
บาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ วัดมะขามเปี้ ย ตาบลมะขามเปี้ ย อาเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราช ธานี ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๓๘ เป็ นประธานที่ปรึ กษาฝ่ ายบรรพชิต (นายอานวย วีรวรรณ) รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรงการคลัง เป็ นประธานที่ปรึ กษาฝ่ ายคฤหัสถ์ นายไกร
พิทย์ พันธุ์ วุฒิ เป็ นกรรมการดาเนินงาน) จัดงาน นิทรรศการภาพถ่ ายพระราชกรณียกิจฯ ชุด
ในหลวงของเรา ครั้งที่ ๑ ที่ เกษรพลาซ่า กทม. นารายได้ข้ ึนทูลเกล้าฯถวาย เนื่องในวโรกาส
ทรงครอง ราชย์ครบ ๕๐ ปี จานวนเงิน ๓,๘๔๐,๐๐๐บาท (สามล้านแปดแสนสี่ หมื่นบาท
ถ้วน) ในการนี้ พระเทพประสิ ทธิมนต์ได้บริ จาคปัจจัยอุปถัมภ์โครงการฯ ครั้งนี้ จานวน
๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๓๘ ได้บริ จาคปัจจัยจัดพิมพ์หนังสื อ “สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับพระ
พุทธ ศาสนา” โดยเสด็จพระราชกุศลในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
และที่วดั
ยางน้อย อุบลราชธานี จานวน ๓,๐๐๐ เล่ม เป็ นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาท
ถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกุศลแด่
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น ณ วัดศรี สุริยาราม
บ้านนาโพธิ์ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายพระราชกุศลแด่
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่วดั ยางน้อย อุบลราชธานี ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นประธานโครงการจัดถ่ายทอดสดพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จากท้องสนามหลวงผ่านดาวเทียมไปยังงานกาญจนาภิเษกในนครชิคาโก
ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม สิ้ นเงินในการดาเนินงานทั้งทางกรุ งเทพฯ
และสหรัฐฯไป ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสื อ วิจยั การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ในต่ างประเทศ โดย รศ. ประภาศรี สี หะอาไพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑,๕๐๐ เล่ม เป็ นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นวิทยากรถวายความรู้ แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ จัดโดย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่ วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา และกรม
การศาสนา และบริ จาคปั จจัยอุปถัมภ์การประชุมครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย อาเภอเขื่องใน อุบลราชธานี เมื่อ ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุ ณาโปรดให้เป็ นผูอ้ านวยการประกอบพิธี ชัยมงคล ถวาย เพื่อ
ความเป็ นสิ ริมงคลในเขตพระราชฐาน และตาหนักนนทบุรี เมื่อ ๒๖-๒๘ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๓๙ จัดทาวัตถุมงคลด้วยปั จจัยส่ วนตัว มอบแก่ผไู้ ปร่ วมโดยเสด็จพระราช
กุศลในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก และ ณ วัดยางน้อย อุบลราชธานี
เป็ นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ตอ้ นรับและแสดงธรรมแก่ เจ้าหญิงซาริ นา (Princess Zarina) แห่ง
ประเทศมาเลเชีย ที่มาเยือนและต้องการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ในการ
ดาเนินชีวิต เมื่อ ๑๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ตอ้ นรับสนทนาธรรม กับเจ้าชายชาร์ ลส์ แอนทรอยเน เดอ ลิกเน
(Prince Charles Antoine De Ligne) แห่งเบลเยีย่ ม ที่เสด็จมาเยีย่ มเมื่อ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๔๐ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของคณะสงฆ์ โดย
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ได้รับ
มอบหมายให้เป็ นผูด้ าเนินการอบรม ร่ วมกับกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และได้
บริ จาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๐ ทรงพระกรุ ณาโปรดให้เป็ นผูอ้ านวยการ ประกอบพิธี ชัยมงคล ถวาย
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ หน่ วยบินเดโชชัย ๓ ในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร ที่กองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ นรองประธานกรรมการจัดงานฉลองชนมายุและสมโภชสุ พรรณบัฏ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุ วฑฺฒนมหาเถร) วัดสุ วรรณาราม ซึ่งเป็ น
อาจารย์ ในการนี้ ได้ถวายพระพรเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จฯทรงเป็ นองค์ประธานในพิธีสมโภชและในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมื่อ ๑๑–๑๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ให้เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน อุบลราชธานี เมื่อ ๒๖ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๔๑ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ของคณะสงฆ์ โดยมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา เป็ นผูด้ าเนินการ
อบรมร่ วมกับกรมการศาสนา และได้บริ จาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน)
พ.ศ.๒๕๔๑ ได้ตอ้ นรับและสนทนาธรรม ส่ งเสริ มปสาทศรัทธาในพระพุทธศาสนา
กับเจ้าฟ้ าหญิงซาริ นา (Princess Zarina) แห่งประเทศมาเลเซี ย ในการเสด็จมาเยือนประเทศ
ไทย เมื่อ ๕ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๔๒ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. ได้รับพระราชทาน ถวายพระ
ธรรมเทศนา เรื่ อง วิสาขปูชากถา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสเสด็จฯทรง
บาเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ดาเนินโครงการ
ร่ วมกับกรมการศาสนา และได้บริ จาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
๒๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุ ณาโปรด
ให้เป็ นผูจ้ ดั การและประสานงานกับผูโ้ ดยเสด็จพระราชกุศลทอดกฐินพระราชทานส่ วน
พระองค์ ๓ วัด คือ ๑.วัดจักรวรรดิราชาวาส วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒.วัดธัมมาราม นครชิคาโก
สหรัฐอเมริ กา ทอดวันที่ ๒๙ ตุลาคม และ ๓. วัดยางน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ทอดวันที่ ๔ พฤศจิกายน
ในการนี้ ได้เสด็จฯไปในการทอดกฐินพระราชทานด้วยพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหม่อมเจ้าหญิงสิ ริวณั วรี มหิ ดล ณ วัดที่ ๑ และที่ ๓
ส่ วนวัดที่ ๒ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้ พระเทพประสิ ทธิมนต์ กับ นายสมัคร สุ นทรเวช

เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปประกอบพิธีถวายแทน ทั้งนี้ ทรงมีพระมหากรุ ณาให้ผมู้ ีจิต
ศรัทธาได้โดยเสด็จพระราชกุศลนาปัจจัยทานุบารุ งอารามทั้ง ๓ นั้นด้วย
๑๐.๒ งานเผยแผ่ ในต่ างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๐๒ เดินทางไปสังเกตการณ์พระศาสนา และเพื่อส่ งเสริ มศาสนกิจของ
พระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซียและสิ งคโปร์ เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ.๒๕๐๓ ได้รับนิมนต์จากสานักงานผูด้ ูแลนักเรี ยนไทยในฮ่องกง ให้เดินทางไป
ส่ งเสริ มศรัทธา ในการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิชนในประเทศฮ่องกง เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๐๔ เดินทางไปเยีย่ มพระอุปัชฌาย์ (เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ขณะยังดารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี) ณ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เมื่อนมัสการ
พุทธสังเวชนียสถาน ในอินเดีย-เนปาล ขากลับแวะลงนมัสการปูชนียสถานในเมืองร่ างกุง้
สหภาพพม่าด้วย รวมเดินทางครั้งนี้เป็ นเวลา ๑ เดือน
พ.ศ. ๒๕๐๕ เดินทางไปนมัสการปูชนียสถานต่างๆ ในประเทศอินเดีย และศรี ลงั กา
โดยพระมหาเกียรติ สุ กิตติ และ พระมหาถวัลย์ อาจารสุ โภ เป็ นมัคคุเทศก์ เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๐๖ เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจและสังเกตการณ์พระศาสนาในไต้หวัน ตาม
นิมนต์ของพุทธศาสนิกชนในไต้หวัน เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็ นพระอนุจรเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (ปุ่ น ปุณฺณสิ ริมหาเถร) วัด
พระเชตุพน ไปทอดกฐินสามัคคีที่วดั พุทธปทีป ลอนดอนแล้ว ได้เดินทางไปสังเกตการณ์พระ
ศาสนาในที่ต่างๆคือที่ อังกฤษ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยีย่ ม ออสเตรี ย และเยอรมันนี
สิ้ นสุ ดรายการแล้ว ได้รับอนุมตั ิจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้เดินทางไปสังเกตการณ์พระ
ศาสนาต่อในประเทศ สเปน ปอร์ตุเกส แอนดอรา ลักซัมเบอร์ก เยอรมันนีและฝรั่งเศส มี พระ
ครู โสภณธรรมาจารย์ (สมณศักดิ์สุดท้ายคือ พระเทพปริ ยตั ิวิธาน) วัดดาวดึงษาราม เป็ นพระ
สหจร พร้อมด้วย ดร.ดิลก ธีรธร เป็ นไวยาวัจกร
สิ้ นสุ ดรายการในยุโรปแล้ว ได้รับนิมนต์จาก นายบุญชนะ อัตถากร เอกอัครราชทูต
ไทยประจาสหรัฐอเมริ กา ณ กรุ งวอซิงตัน ดีซี. และนายอานันท์ ปัณยารชุน เอกอัครราชทูต
ถาวรไทยประจาสห
ประชาชาติ ให้เดินทางไปสังเกตการณ์พระศาสนาตามรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กา เป็ นเวลา ๑
เดือน
อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจาประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ได้นิมนต์ให้ไปช่วย
สงเคราะห์ชาวไทยและชาวพุทธในประเทศนั้นๆ แล้วเดินทางไปแสดงธรรมเป็ นกาลังใจแก่
ทหารไทย กองพันเสื อดา ในสมรภูมิ ประเทศเกาหลีดว้ ย
การเดินทางไปยุโรป-สหรัฐอเมริ กา และกลับทางเอเชียครั้งนี้ ใช้เวลา ๖ เดือน ถือว่า
เป็ นการเดินทางรอบโลกครั้งแรก
พ.ศ. ๒๕๑๓ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ในฐานะเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต ได้
เดินทางติดตาม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์ ปุณฺณโก) แม่กองงานพระธรรมทูต ไป
สังเกตการณ์พระศาสนาในประเทศอังกฤษ เนเธอร์ แลนด์ เบลเยีย่ ม ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมันนี

สวีเดน และนอร์เวย์ (รวม ๘ ประเทศ) ในพระอุปถัมภ์ของ ม.จ.วงศ์มหิ ป ชยางกูร
เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสวีเดน เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๑๔ วันที่ ๑๕ สิ งหาคม ได้รับนิมนต์จาก นายชิน โสภณพณิ ช ให้เดินทางไป
สงเคราะห์ครอบครัวของ มร.ลิม เซียวเลียง มหาเศรษฐีแห่งอินโดนีเชีย ที่นครจาการ์ตา้ การ
ไปครั้งนี้มีผลให้ครอบครัวและญาติของ มร.ลิม เซียวเลียง และชาวอินโดเนียเชียหลาย
ครอบครัว เกิดความศรัทธาหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็ นจานวนมาก นับตั้งแต่น้ นั เป็ น
ต้นมา
พ.ศ. ๒๕๑๔ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ได้รับนิมนต์จาก มร.ลิม เซียวเลียง ให้เดินทางไป
เผยแผ่พระพุทธศาสนา สงเคราะห์ประชาชนในประเทศนั้น โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ธีร์ ปุณฺณโก) พระอุปัชฌาย์ เป็ นหัวหน้าคณะ เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๑๖ วันที่ ๖ มิถุนายน เป็ นเลขานุการ ติดตามเจ้าพระคุณ สมเด็จพระธีรญาณ
มุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) ไปสังเกตการณ์พระศาสนาในประเทศญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริ กา, อังกฤษ,
เนเธอร์แลนด์, เบลเยีย่ ม, อิตาลี, เยอรมันนี, สเปน, ฝรั่งเศส และออสเตรี ย อันเป็ นการเดินทาง
รอบโลกครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็ นกรรมการสร้างวัดไทยนครลอสแอนเจลิส ฝ่ ายประเทศไทย เพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็ นกรรมการสร้างวัดไทยในเนเธอร์แลนด์ ฝ่ ายประเทศไทย เพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๘ วันที่ ๑๕ สิ งหาคม เป็ นเลขานุการ และติดตามเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีร
ญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) แม่กองงานพระธรรมทูต โดยสัตตาหกรณี ยะให้การบรรพชา
อุปสมบทกุลบุตร และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กฎุ ีสงฆ์หลังแรก ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส
สหรัฐอเมริ กา เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๑๘ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ในฐานะเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต ได้รับ
บัญชาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี แม่กองงานพระธรรมทูต ผูด้ ูแลวัดอุษาพฤฒยา
ราม นครนิวยอร์ค และรับศาสโนบายจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ให้
เดินทางไปประสานสามัคคีเพื่อคลี่คลายปัญหา
และสนับสนุนการปฏิบตั ิศาสนกิจของ
พุทธศาสนิกชนในนครนิวยอร์ค
โดยได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตถาวรไทยประจา
สหประชาชาติ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายของแม่กองงานพระธรรมทูต เพื่อประโยชน์แก่การ
วางราก ฐานและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับนิมนต์จากศูนย์พระพุทธศาสนาไทยแห่งรัฐอิลลินยอส์และ
พุทธศาสนิกชน ในนครชิคาโก ให้เป็ นประธานที่ปรึ กษาศูนย์พระพุทธศาสนาไทยแห่งรัฐ
,อิลลินอยส์ เพื่อก่อสร้างวัดธัมมาราม ขึ้นในนครชิคาโก เพื่อกิจการทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี (ท่านยินดีรับให้ความอนุเคราะห์ แต่แจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถจะอยูใ่ น
สหรัฐอเมริ กาได้ เพราะมีตาแหน่งการคณะสงฆ์อยูใ่ นประเทศไทย จะต้องเดินทางกลับใน
เวลาอันใกล้น้ ี)

(โดยที่ พระพรหมวชิรญาณ ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระสุ ธีรัตนาภรณ์ นอกจากจะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในนครนิวยอร์คแล้ว ท่านยังได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในรัฐ
ต่างๆในสหรัฐฯด้วย ทาให้ท่านได้สมั ผัสกับปั ญหาที่แท้จริ งในต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี อัน
เป็ นเหตุให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) แม่กองงานพระธรรมทูต
อนุมตั ิให้ท่านรับเป็ น “ที่ปรึ กษาศูนย์พทุ ธศาสนาไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์” และอยูเ่ ป็ นประธาน
โครงการสร้างวัดธัมมาราม ขึ้นในนครชิคาโกต่อไปได้
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็ นคณะริ เริ่ มก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ร่ วมกับคณะสงฆ์
ไทยชุดบุกเบิกเริ่ มต้น
วางโครงการบริ หารกิจการคณะสงฆ์
เพื่อดาเนินการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพื่อสงเคราะห์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๑๙ ในฐานะประธานกรรมการอานวยการวัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นผู้
ริ เริ่ มและประธานโครงการ “ศูนย์ ปฏิบัตวิ ปิ ัสสนากรรมฐาน” วัดธัมมาราม นครชิคาโก
สหรัฐอเมริ กา (ถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.๒๕๒๐ เป็ นประธานโครงการ เชิญพุทธศาสนิกชนร่ วมทาวัตรสวดมนต์ และ
เจริ ญจิตภาวนา ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ วัดธัมมาราม
นครชิคาโก (จนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.๒๕๒๐
ในฐานะรองประธานรักษาการประธานสมัชชาสงฆ์ไทยใน
สหรัฐอเมริ กา เป็ นประธานโครงการฯ จัดประชุมเพื่อถวายความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ เกื้อกูลแก่พระธรรมวินยั แก่พระสงฆ์วดั ไทยทุกวัดในสหรัฐอเมริ กา สมัยสามัญ
ประจาปี ปี ละ ๑ ครั้ง เพื่อนาสาระจากการประชุมไปปฏิบตั ิให้สอดคล้องเป็ นแนวเดียวกัน ถ้า
มีกรณี จาเป็ นก็จดั ประชุมปี ละหลายครั้ง (เป็ นโครงการสื บมาถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นประธานโครงการบวชธรรมจารี -ธรรมจาริ ณี (บวชถือศีลปฏิบตั ิ
ธรรมอย่างเคร่ งครัด) อย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก (สื บ
มาถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นประธานโครงการสร้าง ห้ องสมุดสมเด็จ ธปจ. และแผนกโสตทัศน
ศึกษา วัดธัมมาราม นครชิคาโก เพื่อเป็ นแหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้แก่ประชาชน ทั้งชาว
ไทยและชาวต่าง ประเทศ (เป็ นอนุสรณ์แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระธี รญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหา
เถร) พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและเป็ นประธานโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อให้การศึกษาอบรมธรรมะแก่เยาวชน และร่ วมปฏิบตั ิธรรมถวายเป็ นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ ธัมมาราม นครชิคาโก (เป็ นโครงการสื บมาถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและเป็ นประธานโครงการงาน วันเด็กไทยในสหรัฐอเมริกา ณ
วัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นแห่งแรกของวัดและชุมชนไทยในสหรัฐอเมริ กา (สื บมาถึง
ปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ในการก่อตั้งโครงการ ศูนย์ เยาวชนไทยวัดธัมมาราม แห่ง
นครชิคาโก (เพื่อเยาวชนอเมริ กนั เชื้อสายไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ หรื อที่เข้ามาปฏิบตั ิธรรมวัด ได้ร่วมมือกันใช้ความรู ้และประสบการณ์อนั มีคุณค่า ที่

ได้รับจากวัดและพระพุทธ ศาสนา ไปเป็ นประโยชน์แก่ตน และร่ วมกันจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสมาชิกต่อวัด ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อประเทศชาติและพระศาสนา เป็ น
โครงการสื บมาถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๑๙ วันที่ ๑๗ เมษายน เป็ นประธานโครงการ ออกวารสารธรรมะ ธัมโมภาส
เผยแผ่ธรรมรายไตรมาศ และออกวารสารข่าวศาสนาและศาสนกิจของวัดรายเดือนชื่อ พุทธ
ศาสนสาร จานวนอย่างละ ๑,๐๐๐ ฉบับ
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นประธานกรรมการวางโครงการเผยแผ่ธรรม เป็ นโครงการถาวร
ประจาวัด โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้ -เทศนา ปาฐกถา บรรยาย อภิปราย สนทนาธรรม และโดยวิธีอุปนิสินกถาที่วดั และจัด
ให้มีบริ การธรรมสงเคราะห์นอกสถานที่สาหรับศาสนิกชนผูอ้ ยูห่ ่างไกลที่สนใจด้วย
-จัดทา VIDEO ทาเทปธรรมะ และเทปทาวัตรสวดมนต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ออกเผยแพร่ แก่ผสู้ นใจ
-จัดพิมพ์หนังสื อธรรมะภาษาไทย-ภาษาอังกฤษเป็ นธรรมบรรณาการ
-จัดชั้นสอนธรรมะ ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แก่ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที่สนใจมาวัด ในวันเสาร์ -อาทิตย์ และในวันสาคัญต่างๆ
-พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นประธานโครงการ ศูนย์ วฒ
ั นธรรมอเมริกนั -ไทย ณ วัดธัมมาราม
นครชิคาโก เพื่อเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การสัมพันธไมตรี และร่ วมกันบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม
พ.ศ. ๒๕๒๐ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม เป็ นเจ้าภาพในนามวัดธัมมาราม ร่ วมกับสมัชชา
สงฆ์ไทยในสหรัฐฯจัดประชุมพระสงฆ์ไทยทุกวัดในสหรัฐฯครั้งที่ ๑/๒๕๒๐ แล้ว ร่ วมกัน
ประกอบพิธีสงั ฆกรรมการพัทธสี มาอุโบสถวัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นแห่งแรกในทวีป
ยุโรปและอเมริ กา โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) เป็ นประธาน
ฝ่ ายบรรพชิต เจ้าพระคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (อุปเสนมหาเถร ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระ
พรหมคุณาภรณ์) วัดสระเกศ เป็ นรองประธานฝ่ ายบรรพชิต โดยอนุมตั ิของมหาเถรสมาคม ให้
เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจเป็ นทางการคณะสงฆ์ ในพิธีประวัติศาสตร์ ครั้งนี้ โดยมีนายอรุ ณ
ภาณุพงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจาสหรัฐอเมริ กา ณ กรุ งวอซิงตัน ดีซี. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ชั้นผูใ้ หญ่ของสหรัฐฯ เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและชักชวนชาวไทยในนครชิคาโกและรัฐใกล้เคียง จัด
โครงการบาเพ็ญกุศลและเจริ ญจิตภาวนา ถวายเป็ นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ใกล้วนั ที่ ๑๒ สิ งหาคม ให้เป็ นโครงการถาวรประจาปี ณ
วัดธัมมาราม นครชิคาโก ซึ่งโครงการนี้ยงั ไม่มีใครจัดมาก่อนในสหรัฐอเมริ กา (และได้ถือ
ปฏิบตั ิเป็ นประเพณี สืบมาถึงปัจจุบนั )
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นประธาน โครงการพุทธศาสนิกสั มพันธ์ นานาชาติ ระหว่างวัด กับ
องค์กรและชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐฯ โดยใช้งาน “วิสาขบูชา” เป็ นวันจัดกิจกรรมต่างๆ
ทางพุทธศาสนาเพื่อถือเป็ นโอกาสประชุมปรึ กษาหาแนวทางร่ วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้วย

พ.ศ.๒๕๒๐ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มชักชวนชาวไทยในนครชิคาโกและรัฐใกล้เคียง จัดโครงการ
พิธีบาเพ็ญกุศลและเจริญจิตภาวนา
ถวายพระพรและถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวันอาทิตย์ใกล้วนั ที่ ๕ ธันวาคม ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
(และได้ถือปฏิบตั ิเป็ นประเพณี ของวัดสื บมาจนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.๒๕๒๐ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์สมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐฯจัดงานราตรีเฉลิม
พระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยเชิญชาว
ไทยและชาวต่างประเทศที่รักประ เทศไทย ไปร่ วมถวายพระพร คืนวันเสาร ์์ใกล้วนั ที่ ๕
ธันวาคม ทุกปี เป็ นโครงการถาวรสื บมาจนถึงบัดนี้
พ.ศ. ๒๕๒๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน เป็ นประธานจัดงานสมโภชพระพุทธปฏิมา พระ
พุทธชินธัมโมภาส ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) เป็ นประธาน
จัดสร้างขยายจากพระต้นแบบ ภปร. ๙ นิ้ว ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็ นพระพุทธฏิ
มาหน้าตัก ๔๐ นิ้ว เป็ นองค์แรก อัญเชิญขึ้นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจิมทรง
พระสุ หร่ ายและทรงอธิษฐานพระราชหฤทัยแล้ว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญมา
ประดิษฐานเป็ นพระประธาน ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม นครชิคาโก พร้อมกับสมโภช พระ
พุทธชินการโกศล ฐิตยามงคลบพิตร ซึ่งเจ้าประคุณ สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช วัดราชบพิธ ประทานมาประดิษฐานประจาห้องปฏิบตั ิธรรมของวัดธัมมาราม
นครชิคาโก ในคราวเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นประธานจัดพิธีตอ้ นรับ พระบรมสารีริกธาตุ (ส่ วนพระพาหะของ
พระพุทธองค์) ซึ่งท่าน พระชินรัตนมหาเถร เลขาธิการมหาโพธิสมาคม และมหาสังฆนายกะ
แห่งประเทศอินเดีย อัญเชิญจากอินเดียมาถวาย ณ วัดธัมมาราม
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและเป็ นประธานโครงการ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ของ
วัดธัมมาราม นครชิคาโก (โดยขอความอุปถัมภ์แผ่นโฆษณาและเทปภาพยนตร์ การท่องเที่ยว
และพระราชกรณี ยกิจ จากสถานกุงสุ ลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ คจากสถานกุงสุ ลใหญ่นครชิคาโก
จาก อสท. แห่งประเทศไทย และจากสานักพระราชวัง ออกแจกจ่ายแก่ร้านค้าและประชาชน
ตลอดถึงเผยแพร่ ในงานต่างๆ ทั้งในนครชิคาโกและตามรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กา ตลอดมา)
ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทย ในการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ไทยแก่ชาวไทยที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยูใ่ นต่างประเทศ ให้เกิดความรักและ
สานึกถึงความเป็ นไทย ตลอดถึงคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริ ยไ์ ทย และเพื่อให้ชาว
ต่างประเทศจะได้รู้จกั และซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมประเพณี ไทย
โครงการนี้ได้รับการ
สนับสนุนและคาชื่นชม จากชาวไทยและชาวอเมริ กนั เป็ นอย่างมาก
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นประธานโครงการจัดรายการ ศิลปวัฒนธรรมไทย ทางโทรทัศน์
ช่อง ๗ ของนครชิคาโก เพื่อขยายผลการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหวังปลูกจิตสานึก
ของชาวไทยในต่างแดน
ให้เกิดความรักความหวงแหน
และตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญ ของชาติศาสนาพระมหา กษัตริ ย ์ ตลอดถึงเพื่อประโยชน์แก่การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมไทย แก่ชาวต่าง ประเทศด้วย โดยมิได้รับงบประมาณ

ในการดาเนินงาน จากราชการหรื อองค์กรใดๆ แต่ดาเนินงานโดยความสนับสนุนจากภาค
พ่อค้าประชาชนชาวไทยผูม้ ีใจเป็ นกุศล (จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๕)
พ.ศ. ๒๕๒๓ วันที่ ๒๐ เมษายน ได้ถวายการต้ อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
(สุ วฑฺฒนมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเดินทางมาเยือนสหรัฐฯ อาราธนามาพานักและแสดง
พระธรรมเทศนานาเจริ ญจิตภาวนา ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก พร้อมกับติดต่อกับทางการ
สหรัฐฯนาคณะเจ้าพระคุณสมเด็จฯเข้าชมสถานที่คญั ต่างๆในชิคาโก (ระหว่าง ๒๐-๒๓
เมษายน)
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็ นประธานอุปถัมภ์และที่ปรึ กษาคณะก่อตั้งวัดพุทธลาว เมืองแอลยิน
รัฐอิลลิ นอยส์ สหรัฐอเมริ กา
พ.ศ. ๒๕๒๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ได้ ขอพระราชทานถวายพระพร เชิญเสด็จฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศล บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ (ที่ได้รับจาก
พระชินรัตนมหาเถร) ณ พระเกศโมลีพระพุทธชินธัมโมภาส ภปร. องค์ประธานในอุโบสถ
วัดธัมมาราม
และเพื่อชาวไทยที่อาศัยอยูใ่ นนครชิคาโกและภูมิภาคนี้ ของสหรัฐฯจะได้มี
โอกาสเข้าเฝ้ าชมพระบารมีเป็ นครั้งแรก ปรากฏว่ามีชาวไทยมาเผ้าฯรับเสด็จฯอย่างล้นหลาม
พ.ศ.๒๕๒๕ เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ จัดงาน ราตรี
เฉลิมพระเกียรติ ชักชวนชาวไทยไปร่ วมงานและร่ วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี นาถ ในคืนวันเสาร์ ใกล้กบั วันที่ ๑๒ สิ งหาคม และได้ถือเป็ นประเพณี สืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบนั
พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ถวายการต้ อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถร วัด
ราชบพิธ ที่เสด็จเยือนสหรัฐอเมริ กา พร้อมด้วยคณะ และกราบอาราธนาประทานธรรมเทศนา
โปรดพุทธศาสนิก ชน ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก วันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ถวายการต้ อนรับ เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหา
เถร) พร้อมกับอาราธนาแสดงธรรมแก่พทุ ธศาสนิกชน ณ วัดธัมมาราม วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม
(ในโอกาสนี้ ได้ตามส่ งพระมหาเถระทั้ง ๒ คณะ จากนครชิคาโกถึงนครนิวยอร์ค ซึ่ง
จะเดินทางต่อไปยังกรุ งลอนดอน เพื่อการพัทธสี มาพิธี อุโบสถ ณ วัดพุทธปทีป กรุ งลอนดอน
ด้วย)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็ นประธานดาเนินโครงการ ขยับขยายวัดธัมมาราม นครชิคาโก จากที่
เดิม ถนนฮอยน์ ใกล้ดาวน์ทาวน์ชิคาโก ไปซื้อที่ต้ งั วัดแห่งใหม่ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นอาคารที่
ใหญ่กว่า ในเนื้อที่ 10 เอเคอร์ หรื อ 25 ไร่ ที่ 7059 W. 75th St. Chicago, IL 60638 แล้ว
ประกอบการผูกสี มาอุโบสถวัดใหม่น้ ีอีกครั้งหนึ่ง โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุป
เสนมหาเถร) วัดสระเกศ (ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์) เป็ นประธานฝ่ าย
บรรพชิต เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (สุ วฑฺฒนมหาเถร) วัดสุ วรรณาราม (ขณะ
ดารงสมณศักดิ์ที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) เป็ นรองประะธานฝ่ ายบรรพชิต ม.ร.ว. เกษม
สโมสร เกษมศรี เอกอัครราชทูตไทยประจาสหรัฐอเมริ กา ณ กรุ งวอซิงตัน ดีซี. และเจ้าหน้าที
ชั้นผูใ้ หญ่ของสหรัฐฯ เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์

พ.ศ. ๒๕๒๘ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๙ มิถุนายน เป็ นประธานโครงการ พุทธศาสนิก
สั มพันธ์ นานาชาติ และเป็ นเจ้าภาพจัดประชุม วิสาขบูชานานาชาติ และ วิปัสสนานานาชาติ
(๑๑ ชาติ พุทธศาสนา ในสหรัฐฯ) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการร่ วมกันเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็ นประธานโครงการ ธรรมยาตรา โดยอาราธนาพระสงฆ์ที่มีความรู้
ความ สามารถในด้านต่างๆ จากประเทศไทย ไปช่วยสงเคราะห์ชาวไทย และชาวพุทธใน
สหรัฐอเมริ กา
(ปี นี้นิมนต์ พระพยอม กลฺยาโณ วัดสวนแก้ว นนทบุรี ไปแสดงธรรม ณ วัดไทยในรัฐ
ต่างๆในสหรัฐฯ โดยวัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็ นศูนย์กลางของโครงการฯ เริ่ ม ๑
พฤษภาคม-๑๕ กรกฎาคม)
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็ นประธาน “โครงการจิตรกรรมฝาผนัง” เขียนภาพพุทธประวัติ ๑๓
ภาพ ลงในแผ่นผ้าใบจากประเทศไทย ไปประดับฝาผนังอุโบสถวัดธัมมาราม นครชิคาโก รวม
ค่าส่ งเป็ นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับนิมนต์จาก มร. ลิม เซียวเลียง ให้เดินทางไปสงเคราะห์ประชาชน
ในประเทศสิ งคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็ นเวลา ๑๐ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็ นประธานอุปถัมภ์และที่ปรึ กษาการก่อตั้งวัดพุทธเขมรนครชิคาโก
รัฐอิลลิ นอยส์ สหรัฐอเมริ กา (ต่อมาได้รับนิมนต์ให้เป็ นกรรมการอุปถัมภ์และที่ปรึ กษาจนถึง
ปัจจุบนั )
พ.ศ.๒๕๓๑ เป็ นกรรมการอุปถัมภ์ที่ปรึ กษา องค์ การพุทธศาสนานานาชาติแห่ ง
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็ นกรรมการอุปถัมภ์ที่ปรึ กษา องค์ การพุทธศาสนานานาชาติ ในมิด
เวสท์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับนิมนต์จาก มร.ลิมเซียวเลียง ให้ไปสงเคราะห์ชาวพุทธในสิ งคโปร์
และ
อินโดนีเชียเป็ นเวลา ๑๐ วัน
พ.ศ.๒๕๓๒ เป็ นประธาน โครงการมิตรสั มพันธ์ กับชาวอเมริ กนั เพื่อนบ้านใกล้วดั ธัม
มาราม นครชิคาโกและหลังจากดาเนินโครงการแล้ว สภาตาบลของหมู่บา้ นใกล้วดั ได้มีมติ
เชิญวัดธัมมารามเข้าเป็ นสมาชิกของสภาตาบล และได้เลือกวัดธัมมารามเป็ นสถานที่ประชุม
ของสภาตาบล และเป็ นที่ชุมนุมประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของชาวอเมริ กนั
ในตาบลนี้ แสดงถึงชาวอเมริ กนั เพื่อนบ้านใกล้วดั ยอมรับวัดธัมมารามเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ชุมชนชาวท้องถิ่นนั้นด้วย
พ.ศ. ๒๕๓๒ ในขณะอยูก่ รุ งเทพฯ ได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปประชุมและสนับสนุน
ให้กาลังใจในการปฏิบตั ิศาสนกิจ แก่คณะกรรมการและอุบาสกอุบาสิ กา ผูอ้ ุปถัมภ์บารุ ง
วัดธัมมาราม นครชิคาโก และวัดไทยในรัฐต่างๆ ในเครื อสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา
อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง

พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับนิมนต์จากนางบุญศรี โสภณพนิช ธนาคารกรุ งเทพจากัด
(มหาชน)ให้เดินทางไปส่ งเสริ มปสาทศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในประเทศฮ่องกง และญี่ปุ่น
เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับนิมนต์จากเจ้าหญิงซาริ นา (Princess Zarin) แห่งมาเลเชีย ให้ไป
สงเคราะห์พระญาติ และประชาชนในประทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็ นเวลา
๑๐ วัน (เป็ นผลให้เจ้าหญิงซาริ นาและพระญาติเลื่อมใสศรัทธาหันมานับถือพระพุทธศาสนา
นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา)
พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ ๑๔
ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับนิมนต์จาก มร.ลิมเชียวเลียง ให้เดินทางไปสงเคราะห์ประชาชน ใน
ประเทศอินโดนีเชีย สิ งคโปร์ และออสเตเลีย เป็ นเวลา ๑๐ วัน
พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับนิมนต์จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิ ริวฒั นาพรรณ
วดี ให้เดินทางไปแสดงธรรมในวันประสูติ ณ พระตาหนักเมืองซานเดียโก สหรัฐฯ (๑๕
มิถุนายน)
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับเป็ นเจ้าภาพในนามวัดธัมมาราม นครชิคาโก จัดงาน วิสาขบูชา
ชาวพุทธนานาชาติในมิดเวสท์ สหรัฐอเมริกา พร้อมกับเป็ นเจ้าภาพ จัดประชุมเกี่ยวกับการเผย
แผ่พระพุทธ ศาสนาขององค์กรฯ ที่วดั ธัมมาราม นครชิคาโก
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับนิมนต์จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และ มร.ลิม เซียวเลียง
(ซึ่งนิตยสารในสหรัฐฯจัดให้เป็ นเศรษฐีอนั ดับ ๑ ของเอเชีย และเป็ นอันดับ ๕ ของโลก) ให้
ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ พร้อมกับทัศนาศึกษาในเมืองต่างๆ ในประเทศอินโดนีเชีย
ด้วย เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ เดินทางไปเยีย่ มให้กาลังใจ แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวัดพรหม
คุณารามอริ โซนาสหรัฐฯ ที่พระภิกษุสามเณรและอุบาสิ กาถูกฆาตกรรมหมู่ ๙ ศพ ซึ่งทุกคน
กาลังเสี ยขวัญให้เกิดความอบอุ่นใจว่าเรามีความห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับนิมนต์จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริ
วัฒนาพรรณวดี ให้ไปถวายธรรมะ ในการทรงบาเพ็ญพระราชกุศล ณ พระตาหนักเมือง
ซานเดียโก
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับนิมนต์จากนางบุญศรี โสภณพณิ ช ให้เดินทางไปสงเคราะห์ญาติ
และชาวจีนในฮ่องกงและในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เป็ นเวลา ๒๒ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๖ ในนามวัดธัมมาราม ได้เป็ นเจ้าภาพจัดงาน ฉลองพระพุทธศาสนาเข้ าสู่
สหรัฐ อเมริกา ครบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ สิ งหาคม - ๕ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับนิมนต์จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และ มร.ลิม เซียวเลียง ให้
เดิน ทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซีย และสิ งคโปร์ เป็ นเวลา ๑๐ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับนิมนต์จาก เจ้าหญิงซาริ นา (Princess Zarina) แห่งมาเลเซี ย ให้ไป
สงเคราะห์ญาติที่ประเทศมาเลเซีย เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับนิมนต์ไปเป็ นประธานในพิธีพทุ ธาภิเษก และฉลองวัด ณ วัดป่ าเล
ไลยก์ ประเทศสิ งคโปร์ เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ.๒๕๓๘ เป็ นประธานจัดงานและอัญเชิญ สมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ทรงเปิ ด ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ (Queen
Sirikit Hall) ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย อาเภอเขื่องใน อุบลราชธานี (มีผู้
โดยเสด็จพระราชกุศลบารุ งวัด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท)
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นประธานโครงการ จัดนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี ณ วัดธัมมาราม
นครชิคาโก เริ่ มแต่ ๒๕๓๘-๒๕๔๐ ในความอุปถัมภ์ของสานักพระราชวัง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้วยสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ปรารถนาที่จะให้พสกนิกรไทยแล้วชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริ กา ได้ชื่นชมพระบารมี พระ
พรหมวชิรญาณ ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิ ทธิมนต์ จึงได้จดั พิธีมหามงคลฉลอง
สิ ริราสมบัติกาญจนาภิเษก ที่วดั ธัมมาราม นครชิคาโก และเป็ นประธานโครงการถ่ายทอดสด
พระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติกาญจนาภิเษก จากท้องสนามหลวง ประเทศไทย สู่ งานพิธี
มหามงคลสิ ริราชสมบัติ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ในและเวลาเดียวกัน โดยความ
สนับสนุนจากบริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์
ทีวี.กองทัพบกช่อง
๗
สี
และ
การสื่ อสารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิต ร่ วมกับ พล.อ.วิโจน์ แสงสนิท ผูบ้ ญั ชาการ
ทหารสูงสุ ด นาทหารตารวจข้าราชการพลเรื อน และพ่อค้าประชาชนจากส่ วนกลาง จัดพิธี
สวัสดิมหามงคล เจริ ญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน เจริ ญจิตภาวนา และปล่อยโคกระบือ ๕๐
คู่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และทุกพระองค์ ร่ วมกับข้าราชการและพ่อค้าประชาชนในส่ วนภูมิภาค ณ วัดยางน้อย เป็ นพิธี
มงคลประวัติศาสตร์ ครั้งสาคัญยิง่
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับนิมนต์จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียวเลียง ให้
ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ที่อินโดนีเชีย และสิ งคโปร์ เมื่อ ๒๒-๒๘ มีนาคม (๗ วัน)
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับนิมนต์จาก ท่านประธานาธิบดีซูฮาร์โต แห่งอินโดนีเชีย และมร.
ลิม เซียวเลียง คหบดีสาคัญของอินโดนีเชีย ให้ไปเยือนนครจาการ์ตา เพื่อสนทนาธรรมและ

สงเคราะห์ชาวอินโดนีเซี ย (ในการนี้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี และคุณหญิง
พันธุ์เครื อ ได้ฝากของที่ระลึกไปมอบแก่ท่านประธานาธิบดีดว้ ย)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ให้เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐฯ
พ.ศ.
๒๕๔๐
ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ
พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับนิมนต์จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริโสภา
พรรณวดี ให้ไปถวายธรรมะ ณ พระตาหนักเมืองชานเดียโก รัฐแคลิฟลอเนียร์ สหรัฐอเมริ กา
พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับนิมนต์จาก สมาคมส่ งเสริมความเข้ าใจระหว่ างประเทศแห่ งสา
ธารณ รัฐประชาชนจีน ให้ไปเจริ ญศาสนไมตรี สัมพันธ์และทัศนศึกษา ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแผ่นดิน ใหญ่ เป็ นเวลา ๘ วัน (๘-๑๕ มิถุนายน)
พ.ศ.๒๕๔๑ เป็ นกรรมการดาเนินการฝ่ ายบรรพชิตจัดงาน นิทรรศการภาพถ่ ายพระ
ราชกรณียกิจฯ ชุด ในหลวงของเรา ครั้งที่ ๒ ณ นครลอสแอนเจลิส, นครชิคาโก, นคร
นิวยอร์ค และที่กรุ งวอซิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริ กา เพื่อนารายได้นาขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จ
พระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม
๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นรองประธานกรรมการจัดทาหนังสื อที่ระลึกเนื่อง
ในงานทาบุญฉลองชนมายุ ในเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยรู ปหนึ่ง ในการนี้ท่านได้รับ
เป็ นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสื อ His Holiness จานวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม เป็ นจานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นกรรมการดาเนินการฝ่ ายบรรพชิตจัดงานนิทรรศการภาพถ่ ายพระ
ราชกรณียกิจฯ ชุด ในหลวงของเรา ครั้งที่ ๓ ณ นครลอสแอนเจลิส, นครชิคาโก, นคร
นิวยอร์ค และที่กรุ งวอซิงตัน ด.์ซี ี . สหรัฐอเมริ กา เพื่อนารายได้นาขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดย
เสด็จพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม
๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับนิมนต์จากพุทธศาสนิกชนชาวไทยในนครซิดนี่ ให้เดินทางไป
สงเคราะห์พทุ ธศาสนิกชนชาวไทยและชาวออสเตรเลีย ณ นครซิดนี และเมลเบริ น เป็ นเวลา
๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็ นประธานการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทย
สายต่างประ เทศ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา
วิทยา ลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ดาเนินการ
ร่ วมกับกรมการ ศาสนา และได้บริ จาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ และที่วดั ยางน้อย
ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ ให้นายกาศิกวัฒน์ ปรักกะมานนท์ กงสุ ลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วัดธัม
มาราม นคร
ชิคาโก ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในปี มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับนิมนต์จากมร.อัลเบริ ด มิสซิสดอนน่า หลานนายชิน นางบุญศรี
โสภณ พนิช ให้ไปเยีย่ มครอบครัวและพุทธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซีย เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับนิมนต์จาก มร.แอนโทนี่ ซาเล็ม บุตรนายลิม เซี่บวเลียง ซาเล็ม ให้
ไปโปรดครอบครัวและญาติมิตรในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานส่ วนพระองค์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ร่ วมกับนายสมัคร สุ นทรเวช ผูว้ า่ กรุ งเทพมหานคร ให้
อัญเชิญไปถวาย ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา
วิทยา ลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ดาเนินการ
ร่ วมกับกรมการศาสนา และได้บริ จาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.
๒๕๔๔
ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน สหรัฐฯ และวัดยางน้อย
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระบัญชาให้มาเป็ นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดยานนาวา ได้
เอาใจใส่ ส่งเสริ มและพัฒนาวัดทุกด้าน ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อสถานการณ์โลกที่กาลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เพราะนอกจากศาสนกิจด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ซึ่งเป็ น
ศาสนกิจหลักสาคัญในทางพระ พุทธศาสนาแล้ว งานเผยแผ่ธรรมะย่อมมีความสาคัญยิง่
เช่นกัน และเป็ นศาสนกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน จึงได้จดั ให้มีโครงการแสดงธรรมเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การสนทนาธรรม การแสดงอุปนิสินกถา การปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน ตลอด
ถึงการจัดพิมพ์หนังสื อธรรมะ และการจัดบรรยายธรรมะทางวิทยุ และโทรทัศน์ รวมถึงการ
บรรยายการเผยแผ่ธรรมะทางสื่ อทุกชนิดด้วย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระพรหมวชิรญาณ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้
จัดสร้างพระปฏิมาพระพุทธมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หน้าตัก ๗๒ นิ้ว ลงรักปิ ดทอง ส่ งไป
ประดิษฐานเป็ นพระประธาน ณ วัดในประเทศไทย ในสหรัฐอเมริ กา และในประเทศจีน
ดังนี้ คือที่ -

๑. วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. ๒. วัดยางน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
๓..วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน สหรัฐอเมริ กา
๔. วัดพุทธศาสนาในมณฑลกวางตุง้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับนิมนต์จาก TAN SRI DATO, SERI VINCENT TAN CHEE YIOUN
เศรษฐีแห่งประเทศมาเลเชีย ให้ไปสงเคราะห์พทุ ธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซีย เป็ นเวลา ๕
วัน
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ให้เป็ นประธานสร้างหน้าบันในพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ปิ ดทอง เพื่อโปรดเกล้าฯให้อญั เชิญ
ไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน สหรัฐฯ รวมทั้งค่าส่ งและค่าติดตั้ง เป็ น
เงิน ๕ แสนบาท
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นประธานเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไป
ทรงยกฉัตรถวายพระพุทธมหามงคล ทรงบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ และเปิ ดหน้าบรรณพระ
นามาภิไธย ส.ก.อุโบสถวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน สหรัฐฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราช กุมาร และพระเจ้าหลานเธอพระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา
ดาเนินการ
ร่ วมกับกรมการ ศาสนา และได้บริ จาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชู
ทิศ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่วดั ยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปเป็ นประธานในพิธีรับผ้าป่ าสามัคคีของพุทธ
ศาสนิก ชน ชาวไทยในนครซิดนี ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสมทบทุนโครงการสร้าง
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นเวลา ๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา
วิทยา ลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ดาเนินการ
ร่ วมกับ กรมการศาสนา และได้บริ จาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชู
ทิศ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่วดั ยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เดินทางไปทัศนศึกษาและเผยแผ่ธรรมะในประเทศจีน เป็ นเวลา ๗ วัน

พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับนิมนต์จาก จากท่านประธานาธิ บดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียวเลียง
ให้ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ในประเทศอินโดนีเซียและสิ งคโปร์ เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ดาเนินการ
ร่ วมกับกรม การศาสนา และได้บริ จาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)
พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับนิมนต์ให้ไปสังเกตการพระศาสนา และสงเคราะห์พทุ ธศาสนิกชน
ในประเทศนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็ นเวลา ๗ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ ให้กงสุ ลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
สหรัฐอเมริ กา เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชู
ทิศ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่วดั ยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดคูเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย และดาเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยขึ้น ณ วัดยานนาวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระ บรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา
๗๒ พรรษา สมเด็จพระ บรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ พร้อมด้วย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายา ไปทรงเปิ ดป้ าย “มูลนิธิพระรัตนตรัย” และเปิ ด
ป้ าย“สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อพระพุทธ ศาสนาแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๔๗ (ขณะนี้กาลังอยูใ่ นระหว่างทดลงและพัฒนาระบบ ตามความเหมาะสม เนื่องเพราะ
เป็ นกิจกรรมที่จะต้องใช้บุคคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณ จานวนมาก)
พ.ศ. ๒๕๔๘ เดินทางไปทัศนศึกษาและเผยแผ่ธรรมในประเทศรัซเซี ย เป็ นเวลา ๗
วันในการนี้ ได้เข้าพบเพื่อสัมพันธไมตรี กับพระเถระผูใ้ หญ่ฝ่ายมหายาน และเข้าพบเยีย่ ม
ประธานาธิ บดีแห่งรัฐบูยาเธีย ประเทศรัชเซียด้วย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับนิมนต์จากท่านอดีตประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และ มร.ลิม เซียวเลียง
(ซึ่งนิตยสารในสหรัฐฯจัดให้เป็ นเศรษฐีอนั ดับ ๑ ของเอเชีย และเป็ นอันดับ ๕ ของโลก) ให้
ไปสงเคราะห์ญาติ พร้อมกับนิมนต์ไปทัศนาศึกษาในเมืองต่างๆ ในประเทศอินโดนีเชียด้วย
เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา
วิทยา ลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ดาเนินการ
ร่ วมกับ กรมการศาสนา และได้บริ จาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)

พ.ศ.๒๕๔๘ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็ นประธานการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยสาย
ต่างประเทศ และคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ณ วัดไทย กรุ งวอซิงตัน ดี.ซี., เป็ นประธาน
การประชุมกิจการคณะสงฆ์ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน และวัดธัมมาราม นครชิคา
โก เป็ นเวลา ๑๕ วัน
พ.ศ.๒๕๔๘ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็ นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวัดไทยกรุ งรา
ชคฤห์ และถือ
โอกาสไปนมัสการพุทธสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียด้วย เป็ นเวลา ๕ วัน (๑๑-๑๕
มิถุนายน)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าฯ ให้กงสุ ลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
สหรัฐอเมริ กา เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชู
ทิศ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่วดั ยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อญั เชิญไปทอด ณ วัดคูเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับนิมนต์จากพุทธศาสนิกชนในประเทศจีน ให้ดาเนินทางไปปฏิบตั ิ
ศาสน กิจและดูกิจการพระศาสนาในประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤศจิกายน เป็ น
เวลา ๓ วัน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับนิมนต์จาก จากท่านประธานาธิ บดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียวเลียง
ให้ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ในประเทศอินโดนีเซียและสิ งคโปร์ (๒๒-๒๘ มกราคม)
เป็ นเวลา ๗ วัน
พระพรหมวชิรญาณ มีความสนใจใฝ่ หาประสบการณ์และมุ่งสนองงานคณะสงฆ์ไทย
และใคร่ สนองพระพุทธประสงค์ ในการนาพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่แก่ชาวโลก ท่านได้รับ
นิมนต์ให้จาริ กออกทัศนศึกษากิจการศาสนา ยังนานาประเทศทัว่ โลกดังกล่าวแล้ว
ในขณะเดียวกัน ท่านก็หาโอกาสเผยแผ่ธรรมแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใน
ประเทศนั้นๆ พร้อมกับประสานศาสนสัมพันธ์ กับองศ์กรทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ทั้ง
ฝ่ ายเถรวาทและมหายาน ควบคู่กนั ไปด้วย
๑๑. งานการสาธารณูปการและงานสาธารณสงเคราะห์
๑๑.๑ งานสาธารณูปการ
พระพรหมมวชิรญาณ ได้เอาใจใส่ ปฏิบตั ิศาสนกิจในด้านสาธารณูปการ คือการ
ก่อสร้าง การบุรณปฏิสงั ขรณ์ และการดูแลรักษาความสะอาดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
เกี่ยวกับถาวรวัตถุ และต้นไม้ใบหญ้าในอารามที่ท่านสานักอยู่ และในการสาธารณสงเคราะห์
คือการช่วยเหลือสนันสนุน ในการก่อสร้างการบูรณพัฒนาอาคารสถานที่เป็ นต้นช่วยเหลือ
ประชาชน นอกอาราม ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศตลอดมา คือ -

๑๑.๑.๑ งานสาธารณูปการ ในประเทศไทย
เมื่อท่านยังเป็ นสามเณรอยูท่ ี่วดั มณี วนาราม ในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี
พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๗ ท่านได้เอาใจใส่ ในการสาธารณูปการของวัด ในฐานะเป็ นหัวหน้าคณะ
สามเณรได้สนองงานการก่อสร้างอาคารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม ๒ ชั้น พร้อมทั้งดูแลความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณวัด เพื่อประหยัดงบประมาณ ด้วย
แรงงานของคณะสามเณรตลอดมา
เมื่อท่านย้ายมาอยูท่ ี่วดั จักรวรรดิราชาวาส กรุ งเทพมหานคร ในฐานะเลขานุการเจ้า
อาวาส และผูช้ ่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงแห่งนี้ ท่านได้สนองงาน เจ้าพระคุณสมเด็จพระ
ธีรญาณมุนี (ธีร์ ปณฺ ณกมหาเถร) ขณะดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสในอดีต ในการก่อสร้างการบุ
รณพัฒนาปฏิสงั ขรณ์ถาวร วัตถุ และดูแลความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ในพระ
อารามตลอดมา แม้ในสมัยพระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺ โม) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนั ท่านก็
ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นประธานกรรมการควบคุมดูแลการก่อสร้าง
การบูรณพัฒนา
ปฏิสงั ขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆของวัด ดังนี้
ก. งานก่ อสร้ าง เป็ นประธานกรรมการก่อสร้างพระวิหารเจดียพ์ ระพุทธไสยาสน์ พระ
วิหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ศาลเจ้าพระยาบินทรเดชา (สิ งห์) และศาลาเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ วัด
จักรวรรดิราชาวาส เป็ นต้น (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๔)
ข. งานบูรณปฏิสังขรณ์ เป็ นประธานกรรมการบูรณปฏิสงั ขรณ์ ศาลาบาเพ็ญกุศล ๑
ในบริ เวณฌาปนสถาน, พระอุโบสถ, พระวิหารกลาง, มณฑปพระพุทธบาท, พระวิหารพระ
นาคและพระพุทธปรางค์ วัดจักรวรรดิราชาวาสเป็ นต้น (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๔)
ค. งานดูแลรักษาและพัฒนา เป็ นประธานกรรมการพัฒนาความสะอาด ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย และความสงบในพระอาราม การจัดงานเทศกาลประจาปี งานการกุศลและ
งานเฉพาะกิจต่างๆ ตลอดถึงกิจการฌาปนสถานและสุ สาน การดูแลที่ดินและทรัพย์สินของวัด
การจัดผลประโยชน์วดั และการบาบัดทุกข์บารุ งสุ ขพระ ภิกษุสามเณร,ศิษย์วดั และผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในวัด (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๔๔)
ง. งานการจัดระบบจราจร โดยที่วดั จักรวรรดิราชาวาส กรุ งเทพมหานคร ตั้งอยูใ่ น
ย่านธุรกิจ ในอดีตประชาชนส่ วนใหญ่จะสัญจรไปมาตลอดถึงมาวัดด้วยเท้า ภายหลังจะใช้รถ
เป็ นพาหนะเป็ นส่ วนใหญ่ ทาให้ที่จอดรถนอกวัดไม่เพียงพอและขอเข้ามาจอดในบริ เวณวัด
ประชาชนที่นารถเข้ามาจอดในวัดก็มกั ประสบปัญหาเรื่ องการจอดรถ ตลอดถึงมีคนภายนอก
ฉวยโอกาสเข้ามาขโมยของในรถ หรื อขูดขีดรถและหาประโยชน์เป็ นการส่ วนตัว โดยวัดมิได้
รับผลประโยชน์แต่อย่างใด
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระพรหมวชิรญาณ เมื่อยังดารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิ ทธิ
มนต์ และกลับจากสหรัฐอเมริ กามาปฏิบตั ิศาสนกิจในประเทศไทยแล้ว พระพุทธิวงศมุนี
(บุญมา ทีปธมฺ โม) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนั จึงแต่งตั้งให้ท่าน เป็ นประธานกรรมการดาเนินการ
แก้ไขปัญหา พร้อมควบคุมดูแลการจอดรถในบริ เวณวัด ท่ามกลางปั ญหาและอิทธิ พลต่างๆ

เนื่องจากเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน
ท่านจึงต้องวางแผนการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องนี้อย่าง
รอบคอบ คือต้องใช้ท้ งั ความเด็ดขาดและความนุ่มนวล ในการแก้ไขและปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
สนองงานของวัดและเจ้าอาวาส
ความจริ งวัดไม่ประสงค์จะเก็บเงินค่าจอดรถในวัดแต่อย่างใด แต่วดั ตั้งอยูใ่ นย่านธุรกิจ
ถ้าไม่จดั ระบบ รถภายนอกก็จะเข้ามาแออัดในบริ เวณวัดจนขยับไม่ได้ จึงจาเป็ นต้องควบคุม
จานวนรถ ด้วยวิธีจดั เก็บเงินเพื่อบารุ งรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ต่า
กว่าราคาค่าจอดรถนอกวัด โดยนาเครื่ องมือควบคุมเวลามาใช้ และจัดแยกประเภทรถพร้อม
จัดเจ้าหน้าที่บริ การดูแล แม้โดยวิธีน้ ี ก็มีประชาชนนิยมนารถเข้ามาจอดในบริ เวณวัดมากกว่า
นอกวัด เพราะราคาถูกกว่า จึงจาเป็ นต้องปรับราคาค่าจอดรถในวัดให้เท่ากับราคาค่าจอดนอก
วัด
ปรากฏว่า การแก้ปัญหาโดยวิธีดงั กล่าว ได้บงั เกิดผลดีแก่ทุกฝ่ าย และวิธีน้ ีถือเป็ น
ต้นแบบหรื อวัดจักรวรรดิราชาวาส จัดเป็ นวัดต้นแบบในการจัดจอดรถภายในวัดในประเทศ
ไทย ปรากฏว่าภารธุระต่างๆ ที่ท่านได้รับมอบหมายให้เป็ นประธานหรื อเป็ นกรรมการ ได้ไป
ด้วยความเรี ยบร้อย
และเป็ นผลดีแก่วดั และพระศาสนาโดยส่ วนรวมทุกประการตลอดมา
(นับแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๔)
๑๑.๑.๒. งานสาธารณูปการในต่ างประเทศ
-เป็ นประธานโครงการสร้างวัด และเป็ นเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก,
-เป็ นประธานโครงการสร้างวัดและเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รู ปแรก
กับทั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา เห็นชอบให้ท่านสนับสนุนและรับเป็ น
ประธานโครงการสร้างวัดและเป็ นเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี นครไมอามี่ รัฐฟลอริ ดา รู ปแรก
(๒๕๒๕-๒๕๒๗) ตามข้อเสนอของพระวิเทศธรรมรังษี(พระมหาสุ รศักดิ์ ชีวานนฺ โท) วัดไทย
กรุ งวอซิงตัน ดีซี. ผูป้ ระสานงานกับพุทธศาสนิกชนในนครไมอามี่ นั้น
ท่านได้นาคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในเมืองและในรัฐนั้นๆ สร้างวัดไทยดังกล่าว
ด้วยการสร้างศรัทธาก่อนแล้วจึงร่ วมกันสร้างเสนาสนสงฆ์ข้ ึนโดยวิธีประหยัด เน้นในเรื่ อง
ศาสนกิจ ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนบุคคล มากกว่าเน้นพุทธศาสนศิลปแห่งศาสนสถาน อัน
จะเป็ นเรื่ องสิ้ นเปลือง ทั้งยังกระทบต่อศรัทธาประชาชน และไม่เหมาะกับงานระยะเริ่ มต้น
สร้างวัดในต่างประเทศด้วย
เฉพาะในสหรัฐอเมริ กานั้น ทุกเมืองทุกรัฐที่มีชาวไทยไปอาศัยอยูไ่ ม่กี่ร้อยครอบครัว
ต่างก็มีความว้าเหว่และมีศรัทธาปรารถนาอยากจะมีวดั
และอยากจะมีพระสงฆ์ไทยไปอยู่
ประจาเพื่อเป็ นที่พ่ งึ ทางใจ ซึ่งท่านและสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กาก็มีความห่วงใยถึง
ปัญหาในอนาคต จึงมีมติวางนโยบายการสร้างวัดไทยขึ้นในสหรัฐอเมริ กาอย่างรอบคอบ โดย
คานึงถึงการบารุ ง รักษา ความดารงอยูแ่ ละความเจริ ญมัน่ คงในอนาคตด้วย
แต่ดว้ ยอาศัยธรรมปัญญาความร่ วมมือกันระหว่างสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา
กับศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทาให้วดั ไทยในสหรัฐฯซึ่งเดิมมีเพียง ๓ วัด ปั จจุบนั นี้ มีมาก
ขึ้นกว่า ๖๐ วัด และมีพระสงฆ์ไปประจาปฏิบตั ิศาสนกิจ ๔๐๐ กว่ารู ป

ซึ่งงานการก่อสร้างวัดของชนกลุ่มน้อยในต่างประเทศ ในระยะบุกเบิกเริ่ มต้น ของทุก
วัด ในฐานะที่ไม่มีทุนปั จจัยเพียงพอ และมีผอู้ ุปถัมภ์ในการก่อสร้างน้อย รวมถึงไม่มีทุนปั จจัย
ในการบารุ งบูรณพัฒนาและดาเนินกิจการต่างๆ สาหรับวัดในต่างประเทศนั้น เป็ นเรื่ อง
ละเอียดอ่อน จะต้องอาศัยกาลังสติปัญญาความสามารถและความหนักแน่นอดทนอย่างสู ง จึง
จะดาเนินการให้บรรลุผลได้
บรรดาวัดที่ พระพรหมวชิรญาณ ต้องดูแลให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนทั้งในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศนั้น มีจานวนมาก สาหรับในสหรัฐอเมริ กา ที่ท่านมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องคือ
วัดธัมมาราม นครชิคาโก, วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน, วัดพุทธรังษี นครไมอามี่, วัด
ไทย นครลอสแอนเจลิส, วัดไทยกรุ งวอซิงตัน ดี.ซี ., วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค
และวัดนวมินทรราชูทิศ (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ในดินแดนที่พระเจ้าอยูห่ วั ประสูติ) ตลอดถึงวัด
ต่างๆในเครื อสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งมีร่วม ๖๐ วัด
แต่วดั ที่ท่านต้องดูแลรับผิดชอบทุกด้านในสหรัฐอเมริ กา มี ๓ วัด คือวัดธัมมาราม
นครชิคาโก, วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน, และวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน (วัดเฉลิมพระ
เกียรติ์ในดินแดนที่พระเจ้าอยูห่ วั ประสู ติ)
ซึ่งแต่ละวัด ล้วนเป็ นภารธุระที่หนักหน่วงอย่างยิง่ สาหรับงานในต่างประเทศ ต้อง
อาศัยความพยายามและความอดทนเป็ นอย่างสูง
ในการวางโครงการและการดาเนินงาน
ตลอดถึงการรวมคนรวมศรัทธาและการแก้ไขอุปสรรคปั ญหาต่างๆด้วย
งานการก่อสร้าง
บารุ งรักษาและพัฒนาต่างๆจึงจะบรรลุ ผล เฉพาะ ๓ วัดที่ท่านต้องดูแลรับผิดชอบเป็ นพิเศษ
นั้น ได้ดาเนินการสิ้ นเงินไปแล้วดังนี้คือ
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๙ ซื้ อที่ดิน ๑๐ เอเคอร์ พร้อมอาคารที่ต้ งั วัด และพัฒนา
ปฏิสงั ขรณ์
รวมถึง
ดาเนินการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ วัดธัมมาราม นครชิคาโก รัฐ
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา เป็ นเงินไทยประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท (พ.ศ.๒๕๔๙ นี้ กาลังดาเนิน
โครงการสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโกอีก เป็ นเงินไทยประมาณ
๓๐๐ ล้านบาท)
พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๙ ซื้อที่ดิน ๕ เอเคอร์ และอาคารพร้อมทั้งพัฒนาปฏิสงั ขรณ์
และสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วัดพุทธาวาส
นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เป็ นเงินไทยประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท (ได้รับพระราชทานพระ
ประธานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้สร้างหน้าบันในพระนามาภิไธยย่อ
สก.ประดิษฐานที่หน้าบรรณอุโบสถวัดนี้ดว้ ย)
พ.ศ. ๒๕๔๙ เริ่ มดาเนินโครงการการซื้ อที่ดิน ๕๕ เอเคอร์ (ราคา ๑.๕ ล้าน ดอลล
ร่ าส์สหรัฐ คิดเป็ นเงินไทย ๖๐ ล้านบาท) เพื่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน
รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐ อเมริ กา (ในเมืองที่พระเจ้าอยูห่ วั ประสูติ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในงบประมาณ
ก่อสร้าง ๑,๐๐๐ ล้านบาท
แต่ถา้ จะกล่าวถึง
ความเสี ยสละกาลังกายกาลังใจกาลังสติปัญญา
ความรู้
ความสามารถ ที่พทุ ธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ร่วมสมานฉันทสามัคคีสร้างศาสนสถาน สร้าง
สาธารณประโยชน์และปฏิบตั ิศาสนกิจ ตลอดถึงได้ร่วมกันบาเพ็ญกิจกรรมต่างๆ อันเป็ น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว ย่อมประมาณค่ามิได้ แต่ท่านพร้อมด้วยคณะสงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชน ในต่างประเทศ ก็สามารถปฏิบตั ิศาสนกิจต่างๆ บรรลุผลสาเร็ จความ
เจริ ญก้าวหน้าเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมตลอดมาจนถึงปัจจุบนั
๑๑.๒ งานการสาธารณสงเคราะห์
พระพรหมวชิรญาณ ขณะยังเป็ นพระสงฆ์ผนู้ อ้ ย ได้เอาใจใส่ สนองงานพระศาสนา
ของเจ้าอาวาสและผูบ้ งั คับบัญชา ในด้านการกุศลสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ โดยจัดรับและ
บริ จาคปัจจัยพร้อมสิ่ งของต่างๆ ส่ งไปสงเคราะห์พระสงฆ์และประชาชนผูป้ ระสบภัยต่างๆ
ทุกครั้งตลอดมา
สาหรับการสาธารณสงเคราะห์ในชนบทประเทศไทยที่เป็ นรู ปธรรมนั้นพระพรหมวชิ
รญาณ ได้เริ่ มด้วยการสนองงานในเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) คือ
พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๘ เนื่องจากถนนจากแยกอาเภอปักธงไชย ไปยังวัดหน้าพระธาตุ
บ้านตะคุ และหลายตาบล เป็ นถนนอเนกประสงค์ที่ประชาชนเดิน ทั้งรถและเกวียน ตลอดถึง
วัวควายก็ใช้ร่วมกัน จึงเสี ยหายง่าย และมักจะถูกน้ าท่วมใช้การไม่ได้แทบทุกปี ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน เป็ อมั าก จึงได้มาขอความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯให้ช่วย
อนุเคราะห์
พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะเลขานุการ ได้รับมอบหมายจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้
ช่วยดูแลเกี่ยวกับการนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์กาลังจากหน่วยต่างๆ ตลอดถึงกาลังทหาร กรป.
กลาง เป็ นเจ้าภาพสร้างและบารุ งรักษาถนนสายนี้ ประมาณ ๔ กม. เป็ นเวลาหลายปี ต่อมาจึง
ได้มอบให้กรมทางหลวงไปดาเนินการ
พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๘ ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับชาวบ้าน ในการจัดหาซื้อ
ที่ดิน และขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน ในการขุดสระ ในชาติภูมิของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ จานวน ๔ สระ ตลอดถึงการสร้างอุโบสถและศาลาการเปรี ยญ ที่วดั หน้าพระธาตุ
อาเภอปักธงไชย จังหวัดนครราชสี มา
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระพรหมวชิรญาณ ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระสุ ธีรัตนาสภรณ์ ได้นา
คณะสงฆ์และประชาชนชาวบ้านยางน้อย ตาบลก่อเอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาวัดบ้านยางน้อย ทั้งในด้านศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนธรรม ศาสนพิธี และศาสน
บุคคล อาทิ
-สร้างกุฏิสงฆ์ ๓ หลัง สร้างอุโบสถ ๑ หลัง, ศาลาการเปรี ยญอเนกประสงค์ ๑ หลัง,
วิหารประดิษฐานพระพุทธโลกนาถสุ โขทัย หน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว ในพระนาม ญสส. ของสมเด็จ

พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ๑ หลัง, สร้างวิหารประจาสี่ ทิศ รอบ
อุโบสถ ๔ หลัง, สร้างระบบ
ประปาบาดาลส่ งถึงกุฏิทุกหลังในวัด พร้อมห้องน้ าและห้องสุ ขาประจาวัด รวม ๒๐ ห้อง
พ.ศ. ๒๕๓๐ พัฒนาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในวัด พร้อมกับ
ส่ งเสริ มการศาสนศึกษาแผนกธรรมและบาลี และการปฏิบตั ิธรรม ทาให้วดั บ้านยางน้อย
ได้รับยกย่องจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้นาสภาตาบลก่อเอ้ พัฒนาถนนในหมู่บา้ นยางน้อย จากเดิมเป็ นถนน
คดเคี้ยวไปมาเป็ นถนนตรงตัดกันเป็ นตาหมากรุ ก พัฒนาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย สร้างประปาบาดาล และนาระบบไฟฟ้ ามาใช้ในหมู่บา้ น พร้อมพัฒนาให้ทุกหลังคา
เรื อนมีส้วมซึม
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระพรหมวชิรญาณ ขณะดารงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิ ทธิมนต์ ได้
เข้าร่ วมเป็ นกรรมการปฏิบตั ิงานในโครงการ ปลูกป่ าถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับ ๕ องค์กร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก พร้อมกับออกปฏิบตั ิหน้าที่ปลูกป่ าเฉลิม
พระเกียรติท้ งั ในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคตลอดมาจนถึงปั จจุบนั
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ นประธานขอความสนับสนุนจากรัฐบาล สร้ างสถานีอนามัย และ
พัฒนาในด้านสาธารณสุ ข บ้านยางน้อย อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (จนได้รับ
พระราชทานเป็ นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ใน
ปี ๒๕๔๓),
-ขอความอุปถัมภ์ กรป.กลาง ตัดถนนสาธารณะจากถนนแจ้ งสนิท เข้ าไปในป่ าหนอง
แฝก เชื่อมกับถนนในหมู่บ้าน ๓ กม., นาพระสงฆ์ทหารตารวจนักเรี ยนพ่อค้าประชาชนดาเนิน
โครงการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ในบริ เวณวัด, ในหมู่บา้ น, ใน
โรงเรี ยน และในที่ราชพัสดุป่าหนองแฝกเนื้อที่ ๑,๘๐๐ ไร่
-ขอความสนับสนุนจาก จังหวัดอุบลราชธานี ,กรป.กลาง และกรมชลประทาน ขุดสระ
เก็บนา้ ในบริเวณป่ าหนองแฝก จานวน ๑๒ สระ
-อุปถัมภ์ โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ศูนย์ ศึกษาและปฏิบัตกิ าร
อุดม ศึกษา เพือ่ พัฒนาท้ องถิ่นแบบยัง่ ยืน สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ในที่ราชพัสดุบา้ นยาง
น้อย ในส่ วน ๑,๐๐๐ไร่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมื่อปี ๒๕๓๘,
-เป็ นประธาน แก้ ปัญหาเรื่องที่ดนิ สาธารณะหนองแฝกบ้ านยางน้ อย อุบลราชธานี ที่
ค้างคามายาวนาน เพื่อการพัฒนาใช้ประโยชน์สวนรวมเป็ นผลสาเร็ จด้วยหลักรัฐศาสตร์ โดย
ปัจจัยส่ วน ตัว ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็ นประเดิม ในปี ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็ นวโรกาสสาคัญ ได้เป็ นประธานจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๔ รอบ ถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสธิราสฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดยมหาวิทยา ลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในนามคณะสงฆ์และ
ประชาชน ร่ วมกันจัดถวาย ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม เริ่ ม ๒๔-๒๘ กรกฎาคม

(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯไปในพิธีวนั ที่ ๒๔ และ
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จฯไปในพิธีวนั ที่
๒๘ กรกฎาคมด้วย)
พ.ศ. ๒๕๔๓ นี้ เป็ นปี ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ข้ ึนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของ
ประเทศไทย พระพรหมวชิรญาณ ได้รับพระราชทานให้เป็ นประธาน ให้นาคณะ เชิญถุง
พระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ๑,๐๐๐ ถุง และถุงโดย
เสด็จพระราชกุศลในพระ องค์ ร่ วมกับจังหวัด กาชาดจังหวัด และอาเภอต่างๆ ออกไปมอบแก่
ประชาชนผูป้ ระสบอุทกภัย ถึงพื้นที่ประสบภัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จานวน ๑๑,๕๐๐
ถุงคิดเป็ นเงิน ถุงละ ๑,๓๐๐ บาท รวมทั้งค่าขนส่ งทางรถและทางเครื่ องบิน ๔ ครั้งๆละ ๔
เที่ยวละ ๒ แสนบาท รวมค่าใช้จ่ายการจรต่างๆในครั้งนี้ เป็ นเงินประมาณ ๑๕ ล้านบาท
พ.ศ. ๒๕๔๓ ปลายปี นี้ อากาศจังหวัดอุบลราชธานีหนาวจัด ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนมาก ท่านได้รับพระราชทานให้นาสิ่ งของและผ้าห่มออกไปสงเคราะห์ประชาชนอีก
ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
อนึ่ง พระพรหมวชิรญาณ สานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณใน สมเด็จพระศรี นคริ นรา
บรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และแผ่นดิน ปรารถนาที่จะให้พสก
นิกรไทยในต่างแดน ได้ร่วม แสดงความจงรักภักดี และร่ วมบาเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราช
กุศลด้วย จึงได้จดั พิธีถวายดอกไม้จนั ทร์ ขึ้นที่วดั ธัมมาราม นครชิคาโก ในวันและเวลา
เดียวกันกับพระราชพิธีที่ทอ้ งสนามหลวงประเทศไทย โดยได้รับความสนับสนุนจาก บริ ษทั
กรุ งเทพโทรทัศน์ ทีวี.กองทัพบก ช่อง ๗ สี และจากการสื่ อสารแห่ง
ประเทศไทย ทาการถ่ายทอดสดพระราชพิธีตลอดรายการ
สาหรับการถ่ายทอดสดทั้ง ๒ วาระ แม้จะต้องลงทุนจานวนไม่นอ้ ย แต่กค็ ุม้ ค่าเมื่อได้
เห็นชาวไทยและชาวต่างชาติปีติเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้ร่วมกันบาเพ็ญกุศลและได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดีอย่างท่วมท้นต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย
๑๒. โคงการพระราชดาริ ในสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๒.๑ โครงการส่ งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้ าน
ยางน้ อย ตาบลก่ อเอ้ อาเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี
ในปี ๒๕๓๘ พระพรหมวชิรญาณ ขณะยังดารงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพประสิ ทธิมนต์
วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุ งเทพมหานคร ได้นาสภาตาบล ดาเนินการส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพและ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนชาวชนบทในภูมิภาคนี้ ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ได้ทรงพระกรุ ณาเสด็จฯพระราชทานโครงการ
ส่ งเสริ มศิลปาชีพในพระองค์ พร้อมโครงการทฤฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพื่อ
ดาเนินการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ ๘๐๐ ไร่ ณ ป่ าหนองแฝกบ้านยางน้อย ดังกล่าว เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ทาให้ประชาชนในตาบลและอาเภอต่างๆในภูมิภาคนี้มีโอกาส
เข้าเป็ นสมาชิกฝึ กอาชีพเสริ มได้รับประโยชน์และซาบซึ้งในพระมหากรุ ณาธิคุณหาที่สุดมิได้

พระพรหมวชิรญาณ ได้ต้ งั ใจปฏิบตั ิศาสนกิจและสนองพระมหากรุ ณธิ คุณ โดยได้รับ
ความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ถวายงานด้านศาสนพิธี แบะการสาธารณสงเคราะห์ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและในสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ใน
พระวโรกาสต่างๆ เป็ นการส่ วนพระองค์สม่าเสมอมา
ในปัจจุบนั พระพรหมวชิรญาณ ได้รับพระมหากรุ ณาให้ดารงตาแหน่งเป็ นประธานที่
ปรึ กษาโครงการส่ งเสริ มศิลปาชีพบ้านยางน้อยแห่งนี้ โดยมี ท่านผูห้ ญิง จรุ งจิตต์ ฑีขะระ รอง
ราชเลขานุการในพระองค์ เป็ นประธานกรรมการดาเนินโครงการฯ โดยมีขา้ ราชการพ่อค้า
ประชาชนอีกส่ วนหนึ่ง ร่ วมเป็ นกรรมการอานวยการ และกรรมการดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ
ปี ๒๕๔๗ พระพรหมวชิรญาณ ได้รับความไว้วางใจให้เป็ นประธานอานวยการพัฒนา
โครงการส่ งเสริ มศิลปาชีพฯบ้านยางน้อย อุบลราชธานี ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา มี่เนื้องานสาคัญดังนี้
๑. สร้ างศาลาทรงงานหลังใหม่ เป็ นเงิน ๑๒ ล้ านบาท
๒. สร้ างอาคารจาหน่ ายสิ นค้ าศิลปาชีพ ๔ หลัง พร้ อมซุ้มตลาดชุมชนศิลปาชีพฯ
และถนนในโครงการ เป็ นเงิน ๑๐ ล้ านบาท
๓. สร้ างสวนสมเด็จฯสิ ริกติ ์ิ พร้ อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็ นงิน ๔๐ ล้ านบาท
๑๒.๒ โครงการสร้ างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เนื่องจากพระสงฆ์ ๑๙ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมี
จานวน ๗๕% ของพระสงฆ์ท้ งั ประเทศ มีความเดือดร้อนเรื่ องสุ ขภาพพลานามัย จึงร่ วมกัน
จัดทาโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ข้ ึนที่บา้ นปลาดุก หมู่ที่ ๓ ตาบลไร่ นอ้ ย อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่จานวน ๗๑ ไร่ มีสถานที่พานักพักฟื้ นสาหรับ
พระภิกษุสามเณรและคนไข้ จานวน ๓๔ ไร่ มีสวนสมุนไพร จานวน ๓๙๘ ไร่
โดยในระยะแรก พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เป็ นที่ปรึ กษาฝ่ ายบรรพชิต พลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ เป็ นที่ปรึ กษาฝ่ ายคฤหัสถ์ พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็ น
ประ ธานฝ่ ายบรรพชิต นายสุ รศักดิ์ เทียมประเสริ ฐ เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุ ณาโปรดด
เกล้าฯรับโครงการฯนี้ ไว้เป็ นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และได้
เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ”
การดาเนินโครงการฯในระยะแรก มีปัญหาอุปสรรคนานาประการ คณะสงฆ์และ
ประชาชน จึงมีมติขอให้ พระพรหมวชิรญาณ เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิต และ ขอให้พลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์
ต่อม สมเด็จพระโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้
จัดตั้ง “มูลนิธิ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ขึ้น และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า

ฯ ให้อาราธนา พระพรหมวชิรญาณ เป็ นประธานมูลนิธิฯอีกตาแหน่งหนึ่ง เพื่อให้มูลนิธิฯเป็ น
ผูจ้ ดั หาทุนและดาเนินการก่อ สร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขนาด ๔๐๐
เตียง ในงบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ประกอบด้วย อาคารผูป้ ่ วยนอก-อุบตั ิเหตุ อาคารบริ การ ๒ ชั้น อาคารที่พกั แพทย์
อาคารอเนกประสงค์ อาคารที่พกั พยาบาล ทางเดินเชื่อมถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ระบบรวม
น้ าเสี ยพร้อมระบบบาบัดน้ าเสี ยและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งได้พระราชทานแนวพระรา
โชบาย ให้โรงพยาบาลสงฆ์แห่งนี้สามารถบาบัดรักษาประชาชนได้ดว้ ย
ในการดาเนินงานก่อสร้าง มูลนิธิฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ได้แบ่งงานเป็ น ๓
ระยะ ขณะนี้ ได้ดาเนินการเสด็จไปแล้วในระยะแรก เป็ นโรงพยาบาล ขนาด ๘๐ เตียง ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างไปแล้วประมาณกว่า ๒๐๐ ล้านบาท
โครงการ “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์)” ได้รับพระ
เมตตานุเคราะห์ให้อยูใ่ นพระสังฆราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริ ณายก และได้รับเมตตานุเคราะห์จาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระมหาธี
ราจารย์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสมเด็จมหาวีรวงศ์ ซึ่งรับเป็ นองค์อุปถัมภ์ที่
ปรึ กษามูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระ
บรมราชา นุญาตให้จดั สร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และโปรดเกล้าฯให้
สมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯทรงเททองหล่อและเสด็จฯ
เป็ นไปประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก เพื่อ อัญเชิญไปเป็ นประธานประจาโรงพยาบาลสงฆ์
แห่งนี้
ขณะนี้ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้กระทรวงสาธารณสุ ข ใน
ส่ วนระยะที่ ๑ ที่แล้วเสร็ จ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินจัดแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ เข้าไปดาเนินการบริ การแก่พระสงฆ์และประชาชน ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ นี้
อนึ่ง เพื่อเป็ นเกียรติมงคลแก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาล
สงฆ์) มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ขอพระอนุญาตอัญเชิญพระนาม
ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ประดิษฐานที่ดา้ นหน้า
วิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ นามสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประดิษฐานที่อาคาร
ผูป้ ่ วยนอก-อุบตั ิเหตุ นามสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประดิษฐานที่อาคารอเนกประสงค์ นาม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประดิษฐานที่อาคารรักษาพยาบาลและคนไข้ และนาม สมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ ประดิษฐานที่อาคารบริ การ ๒ ชั้น ส่ วนงานก่อสร้างที่เหลืออีก ๒ ระยะ
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ ซึ่งพระพรหมวชิรญาณเป็ นประธานมูลนิธิฯ
จะดาเนินการต่อไปจนแล้วเสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณอีกเป็ นเงิน ๘๐๐ ล้านบาท
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้แล้วเสร็ จในระดับที่สามารถจะเปิ ด
บริ การได้อย่างเป็ นทางการ
มูลนิธิฯและกระทรวงสาธารณสุ ข จึงได้ประกอบพิธีเปิ ด
โรงพยาบาลแห่งนี้อย่างเป็ นทางการ โดยได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรราชาฯ

ไปเป็ นประธานในพิธีเปิ ดโรงพยาบาลแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐๑๗.๐๐ น.
พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการโครงการฯ ได้
ดาเนิน การสนองศาสโนบายของมหาเถรสมาคม ในด้านการสาธารณสงเคราะห์ แก่พระสงฆ์
และประชาชนในชนบทในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งความสาเร็ จต่างๆเกิดขึ้นได้แต่ตน้
จนถึงปัจจุบนั
ก็ดว้ ยพระกรุ ณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมโอรสธิ ราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
พร้อมกับได้รับพระเมตตานุเคราะห์จากมหาเถรสมาคม ตลอดจนถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
และพุทธศาสนิกชนนัน่ เอง
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ ในการปฏิบัติศาสนกิจ
ในฐานะ พระพรหมวชิรญาณ เป็ นพระสงฆ์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท
ได้อุทิศกายใจปฏิบตั ิศาสนกิจทุกภูมิภาค ทั้งในชนบทที่ดอ้ ยพัฒนาและห่างไกลในประเทศ
ไทย ตลอดถึงในต่างถิ่นต่างประเทศที่แปลกต่างจากมาตุภูมิ ทั้งในด้านสภาพดินฟ้ าอากาศ
อาหาร บุคคล ทัศนคติและวัฒน ธรรมประเพณี ย่อมจะประสบกับงอุปสรรคปัญหา
นานาประการ ซึ่ง พระพรหมวชิรญาณ ได้ตระหนักในพระบรมพุทโธวาทของพระพุทธองค์
จึงสามารถปฏิบตั ิศาสนกิจต่างๆบรรลุผล คือ
ยึดอุดมการณ์ทางานด้วยความอดทนไม่ทอ้ แท้ มองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าพระ
นิพพานเป็ นสาคัญยอดยิง่ และทางานโดยไม่คิดร้ายพูดร้ายเบียดเบียนทาร้ายใคร
ยึดหลักการทางานโดยไม่ทาความชัว่ ทุกชนิดทาความดีให้บริ บูรณ์และทาจิตใจให้
ผ่องใส
ยึดวิธีการปฏิบตั ิศาสนกิจ โดยไม่กล่าวร้ายใคร ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใคร สารวมในปา
ติ โมกข์หรื อพระธรรมวินยั รู้จกั ประมาณในการบริ โภคอาหาร ยินดีในที่นอนที่นงั่ อันสงัด
และเพียรอบรมจิตให้ปราศจากกิเลสเครื่ องเศร้าหมองทั้งหลาย
ซึ่งด้วยอุดมการณ์ หลักการและวิธีการปฏิบตั ิศาสนกิจ ของพระพุทธองค์ดงั กล่าวนี้
เอง ทาให้พระเดชพระคุณ เป็ นพระเถระที่มีความอดทน และเสี ยสละ ไม่ติดในลาภสักการะ
หรื อความสุ ขความสะดวกสบายใดๆ มีเป้ าหมายแน่ชดั
เพื่อตอบแทนอุปการคุณของ
พุทธศาสนิกชนผูอ้ ุปถัมภ์บารุ ง
และเพื่อน้อมถวายเป็ นพุทธบูชาพระคุณพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นสาคัญ
ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มอนุเคราะห์และพัฒนาชีวติ จิตใจประชาชน ให้ยดึ มัน่ ในทานศีล
ภาวนา หรื อศีลสมาธิและปัญญา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะถ้ามนุษย์เราชาระ
ชีวติ จิตใจให้หลุดพ้นจากอานาจครอบงาของกิเลสความโลภความโกรธและความหลงแล้ว
ชีวติ จิตใจย่อมจะเป็ นอิสสระจากความชัว่ และทุกข์ภยั ทั้งปวง สังคมย่อมจะร่ มเย็นเป็ นสุ ขโดย
ทัว่ กัน
ส่ วนการปฏิบตั ิศาสนกิจในต่างแดนนั้น แม้พระเดชพระคุณจะดารงตาแหน่งหลาย
ตาแหน่ง เช่น เป็ นประธานโครงการก่อสร้าง และเป็ นเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก
สหรัฐอเมริ กา, เป็ นประธานโครงการสร้าง และเป็ นเจ้าอาวาสวัดในเครื อสมัชชาสงฆ์ไทยใน

สหรัฐฯ รู ปแรก, เป็ นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ๖ สมัย เริ่ มแต่ปี ๒๕๒๐๒๕๓๐ อันเป็ นระยะบุกเบิกเริ่ มต้นนั้น
แต่ดว้ ยพุทธบารมี ท่านก็สามารถดาเนินศาสนกิจนั้นๆ โดยใช้เมตตาและปัญญามา
เป็ นแนวปฏิบตั ิ นาวัดที่ท่านเป็ นประธานโครงการสร้างตลอดถึงวัดในเครื อสมัชชาสงฆ์ไทย
ในสหรัฐฯ (ซึ่งปัจจุบนั มีจานวน ๖๐ กว่าวัด) ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่ วมกันบาเพ็ญ
ประโยชน์ ตามอุดมการ หลักการและวิธีการ ของพระพุทธองค์ ได้ประทานไว้ดงั กล่าว เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและสันติสุข ต่อสาธุชนสมาชิกวัด ตลอดถึงต่อประเทศสหรัฐฯ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั
วัดและเป็ นที่อยูอ่ าศัยของพระสงฆ์และบรรดาสมาชิกวัดด้วย
นอกจากนั้น ในระหว่างที่ท่านปฏิบตั ิศาสนกิจอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กานั้น ท่านถือหลักว่า
“สุ ขทุกข์ ของมนุษยชาติย่อมเนื่องถึงกัน” จึงได้วางนโยบาย ให้พระสงฆ์และวัดในเครื อ
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ อเมริ กา ได้แสดงออกถึงเมตตากรุ ณาธรรม ทั้งด้วยวัตถุและด้วย
ธรรมะต่อเพื่อนมนุษย์ในสหรัฐอเมริ กา
โดยไม่จากัดชาติช้ นั วรรณะและลัทธิศาสนาใดๆ
ตลอดถึงเพื่อนร่ วมโลกด้วย
ทั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงสันติสุขและสันติภาพ ให้เกิดขึ้นอย่างยัง่ ยืนในสังคมโลก
เป็ นเหตุให้พระสงฆ์ และวัดที่ท่านเป็ นประธานโครงการสร้าง ตลอดถึง วัดในเครื อสมัชชา
สงฆ์ไทยในสหรัฐ อเมริ กาทุกวัด ได้มีบทบาทเข้าไปมีส่วนสนับสนุนสงเคราะห์ต่อชุมชน
สมาคมชมรมและองค์กรนานา ชาตินานาศาสนาในสหรัฐอเมริ กา ตลอดถึงในประเทศต่างๆ
ที่ท่านเดินทางไปถึงด้วย
อันเป็ นภาพ
ลักษณ์แสดงถึงบทบาทพระสงฆ์ไทยใน
พระพุทธศาสนา แม้จะไม่ติดในเรื่ องโลกก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนและชาวโลก แต่ยงั มุ่ง
สงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อชุมชนและชาวโลก ตามหลักธรรมคาสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าตลอดมา นอกจากนั้น พระพรหมวชิรญาณ ได้พยายามหาทางประสานศาสนิก
สัมพันธ์ กับองค์กรและนักศาสนาต่างๆ ด้วยวิธีสมานฉันท์ โดยเสนอหลักการที่วา่
“ถ้ าบรรดานักศาสนาทั้งหลาย ยังหันหลังให้ กนั ยังแทงกันข้ างหลังกัน หรือยังเป็ น
ศัตรู กนั แล้ ว เราจะยังสั นติสุขสั นติภาพให้ กดิ ขึน้ แก่ ชาวโลกได้ อย่ างไร และชาวโลกจะอยู่เย็น
เป็ นสุ ขได้ อย่ างไร? ฉะนั้น บรรดานักศาสนาทั้งหลาย ควรจะหาแนวทางนาหลัก “เมตตา
ธรรม” ซึ่งมีอยู่ในทุกศาสนา มาร่ วมกันปฏิบัตอิ ย่ างเป็ นรู ปธรรม เพือ่ นาสั นติสุขและ
สั นติภาพให้ เกิดขึน้ แก่ ศาสนิกชนในนามมวลมนุษยชาติได้ อย่ างไรด้ วย”
๑๓. เกียรติคุณทีไ่ ด้ รับ
๑๓.๑ เกียรติคุณพิเศษทีไ่ ด้ รับในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักรและเกียรติบัตร จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูท้ าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
สาขาเผยแผ่พระ พุทธศาสนาในต่างประเทศ ในวันวิสาขบูชา ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับ ปริญญาพุทธศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสั งคมศาสตร์
(พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๗ พฤษภาคม

พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับปริญญาครุ ศาสตร์ ดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาศาสตร์
(คบ.ด.) โดยสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (อนุมตั ิปริ ญญาประจาปี การศึกษา๒๕๔๒) (สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุ ณาโปรดพระราชทานพระราชานุ
เคราะห์ในการจัดพิธีถวายปริ ญญาบัตรเป็ นกรณี พิเศษ ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน เมื่อ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๔๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ (ปบ.ด.) จากมหาวิทยาลัยรามกาแหง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสั งคมศาสตร์ (Doctor of
Philosophy in Social Science) จากมหาวิทยาลัย New Port University, California,
U.S.A.

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานรางวัลมหิ ดลวรานุสรณ์
๑๓.๒ เกียรติคุณพิเศษทีไ่ ด้ รับในต่ างประเทศ
พ.ศ.๒๕๒๙ได้รับโล่เกียรติคุณ Distinguished Award สั งคมสงเคราะห์ ชาวอเมริกนั
เชื้อสายเอเชีย จาก The Board Of Directors Of Asian Human Service Of Chicago
พ.ศ.๒๕๓๓ได้รับเกียรติบตั รยกย่องให้ เป็ นพลเมืองกิตติมศักดิ์แห่ งมหานครชิคาโก มี
ศักดิ์และสิ ทธิในด้านการเผยแผ่ศาสนาประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ในมหานครชิคา
โกและมลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา จากมหานครชิคาโก (City Of Chicago) เมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับเกียรติบตั รแสดงความขอบคุณจาก Richard M. Daley นายก เทศมนตรี
มหานครชิคาโก ทีไ่ ด้ บาเพ็ญคุณประโยชน์ ต่ อชุมชนชาวเอเชีย และชาวอเมริกนั ในมหานครชิ
คาโก พร้อมกับได้ให้เกียรตินาเกียรติบตั รดังกล่าวมามอบ ที่วดั ธัมมาราม อย่างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับเกียรติบตั รแสดงความยกย่องเชิดชูจาก Mr.Paul Simon วุฒ
สมาชิกแห่ งประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะ “ผู้ทาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย ในสหรัฐอเมริกา ด้ วยความวิริยะอย่ างยิง่ ” เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับเกียรติบตั รจาก Richard M. Daley นายกเทศมนตรีมหานครชิคา
โก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ประกาศยกย่องให้ วันที่ ๒๔ พฤษภาคมทุกปี (ซึ่งเป็ นวัน
คล้ายวันเกิดของพระพรหมวชิรญาณ) เป็ น “วันเผยแผ่ พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ในมหานคร ชิคาโก สหรัฐอเมริกา”
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับเกียรติบตั รแสดงความยกย่องชมเชยจาก George H.Ryan
ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในฐานะ “ผู้ทาการเผยแผ่ ศาสนาและสงเคราะห์ ชาวไทย
และชาวต่ าง ประเทศ ในสหรัฐอเมริกา ด้ วยความวิริยะอุตสาหะอย่ างยิง่ ” เมื่อวันที่ ๑๓
กันยายน

ซึ่งเกียรติคุณตามความในข้อ ๑๐.๒ ที่ พระพรหมวชิรญาณ ได้รับ ตั้งแต่ปี
๒๕๒๙ เป็ นต้นมานั้นเป็ นเกียรติคุณที่พระสงฆ์ไทยและคนไทยคนแรกได้รับจากสถาบันและ
บุคคลสาคัญดังกล่าว
๑๔. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับฐานานุศกั ดิ์ ในพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์ ปุณณกมหาเถร ป.ธ.
๙)
ที่ พระครู ปลัดสุ วฒ
ั นธีรคุณ
เมื่อ วันที่ ๑๔ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับฐานานุศกั ดิ์ ในสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร ป.ธ.๙)
ที่ พระครู ปลัดสั มพิพฒ
ั นธีราจารย์ เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็ นพระราชาคณะชั้น
สามัญ
ที่ พระสุ ธีรัตนาภรณ์
เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็ นพระราชาคณะชั้นราช
ที่ พระราชรัตนาภรณ์
เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็ นพระราชาคณะชั้น
เทพ
ที่ พระเทพประสิ ทธิมนต์
เมื่อ วันที่ ๑๒ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็ นพระราชาคณะชั้นธรรม
ที่ พระธรรมวชิรญาณ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็ นพระราชาคณะชั้น
เจ้าคณะรอง
ที่ พระพรหมวชิรญาณ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
 ได้รับแต่งตั้งเป็น “กรรมการมหาเถรสมาคม” โดยพระบัญชาสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงแจ้งแก่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อ
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังหนังสือพิมพ์ “ข่าวสด” ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงข่าว
 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา วรวิหาร
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

