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คำ�นำ�
 พุทธศักร�ช 2515 สม�คมช�วพุทธแห่งรัฐนิวเซ้�ธ์เวลส์ (Buddhist Society of NSW) ได้มีหนังสือถึงมูลนิธิ

มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย แห่งวัดบวรนิเวศวิห�ร กรุงเทพมห�นคร ให้นำ�พระพุทธศ�สน�แบบเถรว�ท และสร้�งวัด

ในประเทศออสเตรเลีย โดยท่�นทูตแห่งกรุงแคนเบอร์ร� ในขณะนั้น คือ ฯพณฯ เอกอัครร�ชทูต คุณประสงค์ 

บุญเจิม ได้ทำ�หนังสือกร�บทูลเจ้�พระคุณฯ สมเด็จพระญ�ณสังวร ซึ่งเป็นองค์ประธ�นน�ยกกรรมก�รมูลนิธิ

มห�มกุฏร�ชวิทย�ลัย จึงได้ส่งพระภิกษุสองรูป คือ พระปริยัติกวี (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมห�มุนีวงศ์) และ

พระขันติป�โล (ภิกษุช�วอังกฤษ) ม�พักอยู่จำ�พรรษ� ณ บ้�นเลขที่ 9 Ripon Way Street Roseberry และได้ซื้อ

บ้�นอยู่ที่ สแตนมอร์ ซึ่งได้รับเงินบริจ�คช่วยเหลือโดย คุณหญิงละมูน มีนะนันท์ ผ่�นท�งมูลนิธิมห�มกุฏร�ช

วิทย�ลัย วัดบวรนิเวศ ซึ่งได้บริจ�คทุนทรัพย์ในก�รสร้�งวัด และซื้อที่ดิน และต่อม�ภ�ยหลัง เจ้�พระคุณฯ 

สมเด็จพระญ�ณสังวร ทรงประท�นน�มวัดที่สแตนมอร์ว่� วัดพุทธรังษี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นม�

 พระเดชพระคุณ ฯ พระสุวีรญ�ณ (ปัจจุบันคือ พระธรรมเจติย�จ�รย์ เจ้�อ�ว�สวัดพระศรีมห�ธ�ตุ 

บ�งเขน กรุงเทพฯ) ได้ประชุมพิจ�รณ� ถึงสถ�นที่สร้�งวัดแห่งใหม่ เนื่องจ�ก วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ มีคว�ม

คับแคบ ไม่พอเพียงกับจำ�นวนของพุทธศ�สนิกชนที่เพิ่มขึ้น ช่วงเดือนมีน�คม 2538 ได้พบอ�ค�รเลขที่ 49 ถนน

ทร�ฟัลก�ร์ แอนนันเดล มีคว�มเหม�ะสมที่จะใช้เป็นสถ�นที่ตั้งวัดพุทธ โดยได้ชนะประมูลประกวดร�ค�ซื้อ

เป็นมูลค่�จำ�นวนเงิน 716,000 เหรียญดอลล�ร์ออสเตรเลีย และทำ�ก�รเปิดวัดอย่�งเป็นท�งก�รเมื่อวันที่ 31 

มกร�คม พ.ศ. 2542 โดยมีพระเดชพระคุณฯ พระญ�ณวโรดม เป็นประธ�นฝ่�ยสงฆ์ และฯพณฯ เอกอัครร�ชทูต

ไทย แห่งกรุงแคนเบอร์ร� คุณลักษณ�จันทร์ เล�หะพันธ์ และท่�นกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 

คุณชัยยงค์ สัจจ�นนท์ เป็นประธ�นฝ่�ยฆร�ว�ส

 โดยก�รนำ�ของพระครูวิเทศธรรม�นุศ�สน์ (อภิชัย  อภิปุญฺโญ) เจ้�อ�ว�สวัดพุทธรังษี  แอนนันเดล

ในระหว่�งปีพุทธศักร�ช 2548 - 2557 ส�ข�วัดพุทธรังษี แอนนันเดลได้ก่อตั้งขึ้นอีก 5 แห่งคือ

  1. วัดสังฆรัตน�ร�ม โกล์ดโคสท์ ประเทศออสเตรเลีย  ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักร�ช 2548

  2. วัดป่�พุทธรังษี โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น    ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักร�ช 2552

  3. สำ�นักสงฆ์พุทธรังษี มัสสิโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น    ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักร�ช 2555

  4. วัดพุทธรังษีกรุงโซล ประเทศเก�หลีใต้     ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักร�ช 2556  

  5. สำ�นักสงฆ์พุทธรังษี นิวค�สเซิล  ประเทศออสเตรเลีย  ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักร�ช 2557

 ก�รจัดทำ�หนังสือนี้ขึ้นม�เพื่อเป็นก�รรวบรวมก�รเผยแผ่พระพุทธศ�สน� ประวัติก�รทำ�ง�นและก�รก่อ

ตั้งวัดพุทธรังษี ในแต่ละแห่งทั้งในประเทศออสเตรเลีย, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเก�หลีใต้ ดังกล่�วโดยสังเขป

เพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศ�สนิกชนที่อ�ศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้มีโอก�สบำ�เพ็ญกุศลคุณง�มคว�มดี เป็นที่ยึด

เหนี่ยวท�งด้�นจิตใจรักษ�พระพุทธศ�สน�ให้คงอยู่กับลูกหล�นสืบไป

         พระครูวิเทศธรรม�นุศ�สน์

            เจ้�อ�ว�สวัดพุทธรังษี แอนนันเดล
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย

************************************************************************************

 ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาและใส่ใจพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำานวน 

มาก ชาวพุทธในประเทศนั้นแสดงความประสงค์ใคร่มีวัดและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในประเทศนั้น และได้ขอให้เจ้าพระประคุณสมเด็จ ฯ ช่วยอนุเคราะห์เพื่อให้มีวัดไทย

และพระสงฆ์ไทยอยู่สั่งสอนพระพุทธศาสนาในออสเตรเลีย เจ้าพระประคุณสมเด็จ ฯ ในฐานะผู้อำานวย

การมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จึงทรงอำานาจการให้จัดตั้งสำานักสงฆ์ในความอุปถัมภ์

ของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยขึ้นที่นครชิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ.๒๕๑๖  พร้อมทั้งได้จัด

ส่งพระสงฆ์ไทย และพระสงฆ์ชาวต่างประเทศที่บวชศึกษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ออกไปอยู่จำาพรรษา

เพื่อสั่งสอนพระพุทธศาสนา ณ สำานัก สงฆ์นั้นในปีเดียวกัน สำานักสงฆ์แห่งนี้ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดย

ลำาดับจนตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘  และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ว่า“วัดพุทธรังษี” นับเป็นวัดไทยแห่ง แรกในทวีปออสเตรเลีย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำาเนิน ทรงประกอบพิธีเป็นวัดพุทธรังษีนี้ในปีเดียวกัน

         จากจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในออสเตรเลียที่เจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ได้ทรงเริ่มขึ้น

เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖  ยังผลให้เกิดวัดพระพุทธศาสนาขึ้นในออสเตรเลีย และแผ่กระจาย ไปทั่วทุกภาคของ

ประเทศในเวลาต่อมา ปัจจุบันมีวัดไทยและพระสงฆ์ในประเทศ ออสเตรเลียเป็นจำานวนมาก
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น้อมถวายอาลัยแด่	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก
	 สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	พระสังฆราชองค์ที่	๑๙	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	

ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร	ทรงดำารงตำาแหน่ง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๒	ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ฯ	และยังเป็น

สมเด็จพระสังฆราช	 พระองค์แรกของไทยที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ	 ๑๐๐	 พรรษา	 เมื่อวันที่	 ๓	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	

๒๕๕๖	ที่ผ่านมา	ซึ่งถือว่าทรงมีพระชนมายุมากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์	นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๑	ถึงรัชกาล

ที่	๙	ซึ่งมีพระมหาเถระได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จสังฆราชทั้งหมด	๑๙	พระองค์	ที่สำาคัญทรงดำารงสมณศักดิ์สมเด็จ

พระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	รวม	๒๔	ปี	ถือว่ายาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต

ที่	ผ่านมา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒ

โน)	ขึ้นเป็น	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายกเมื่อวันศุกร์	แรม	๑	ค่ำา	เดือน	๕	ปีมะเส็ง

เอกศก	จุลศักราช	๑๓๕๑	 	 	 	ตรงกับวันที่	 ๒๑	 เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๓๒	ณ	พระอุโบสถ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม				

ท่ามกลางมหาสังฆนิบาติ	พระบรมวงศานุวงศ์	และข้าราชการทหารพลเรือน	เป็นแบบแผนพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อมา			

นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่	๑๙	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต				สืบต่อจาก	สมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	(วาสน์	วาสโน)				เริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัฏภายในพระอุโบสถ	วัด

พระศรีรัตนศาสดาราม	ในวันแรก				ในการนี้	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงถวายน้ำาพระมหาสังข์ทักษิณาวัตรพระ

สุพรรณบัฏ	พระตราตำาแหน่ง	พัดยศ	และเครื่องสมณศักดิ์	ฯลฯ			แด่สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกล

มหาสังฆปริณายก	 ทั้งยังทรงได้ยกย่องให้เป็น	 “ผู้นำาคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”	 เมื่อวันที่	 ๑	 กันยายน	

พุทธศักราช	 	 ๒๕๕๕	 ในการประชุมสุดยอดผู้นำาชาวพุทธโลกจาก	 ๓๒	ประเทศ	ที่ได้ทูลถวายตำาแหน่งพระเกียรติยศอัน

สูงสุด	แสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณ	ที่ได้รับการแซ่ซ้องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก	แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย	 เรื่อง	 พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 ขณะ

ประทับ	ณ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ฉบับที่	๙	คณะแพทย์	ผู้ถวายการรักษารายงานว่า	สมเด็จพระญาณ

สังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	มีพระอาการโดยรวมทรุดลง	ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว	เมื่อเวลา	๑๙.๓๐	

นาฬิกา	ของวันที่	๒๔	ตุลาคมพุทธศักราช	๒๕๕๖	สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

	 	 สมเด็จพระญาณสังวร	พระสังฆราช	 	 ทรงเป็นปราชญ์พุทธศาสน์ประเสริฐศรี

	 	 เป็นพระอาจารย์	อภิบาลพระภูมี		 ทั้งโลกยกสดุดี	ผู้นำาธรรม

	 	 ๑๐๐	ปี	จะมีสักเพียงหนึ่ง	 	 	 พระผู้ซึ่งปฏิบัติ	ปริยัติล้ำา

	 	 เป็นตัวอย่างทางเยี่ยมที่ทรงย้ำา	 	 	 ชีวิตนี้สำาคัญแต่น้อยจริง

	 	 มาบัดนี้ทรงแจ้งธรรมเป็นท้ายสุด	 	 คือมรณานุสสติแท้ทุกสิ่ง

	 	 ขอถวายอภิสัมมานสักการยิ่ง	 	 	 แด่พระมิ่งสังฆราชด้วยอาลัย

	 ขอถวายอภิสัมมานสักการะ	แด่	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

ด้วยเศียรเกล้า	ฯ

	 	 	 	 	 	 	 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
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พระเทพสีลาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ประธานที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์

พระราชสีลาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร แคนเบอร์รา 

ประธานบริหารคณะสงฆ์-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

พระเทพโมลี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์

ประธานประชุมคณะสงฆ์-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
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พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์
รองประธานบริหารคณะสงฆ์	ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	(รูปที่	๑)

เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	ซิดนีย์,ประธานบริหารวัดสังฆรัตนาราม	โกลด์โคสท์

ประธานบริหารวัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	ญี่ปุ่น	,ประธานบริหารวัดพุทธรังษี	โซล	เกาหลีใต้

ก่อตั้งสำานักสงฆ์พุทธรังษี	นิวคาสเซิล	ออสเตรเลีย,	ก่อตั้งสำานักสงฆ์พุทธรังษี	มัสสึโมโต้	นากาโน่	ญี่ปุ่น

พระราชวรญาณมุนี
เจ้าอาวาสวัดญาณประทีป 

รองประธานบริหารคณะสงฆ์ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (รูปที่ ๒)

พระเทพโมลี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์

ประธานประชุมคณะสงฆ์-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์



Buddhist Religious Practice Schedule  2013-2014 12

การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี

ประธานสำานักงานกำากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)

ประธานกรรมการบริหาร	สำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)
*************************

กราบนมัสการ	พระเดชพระคุณ	พระธรรมเมธาจารย์	 ,	 พระธรรมเจติยาจารย์	 ประธานที่ประชุม	 สามัญประจำาปี	 คณะ

สงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย	ครั้งที่	11	 /	2557		ณ	วัดสังฆรัตนาราม	โกลด์โคสท์	ประเทศออสเตรเลีย		 	และ

ขอถวายการต้อนรับ	พระเถรานุเถระ	พระธรรมทูต	จากประเทศไทย	และในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	ทุกรูป	

	 กระผม	 ในนามประธานกรรมการบริหารวัดสังฆรัตนาราม	 ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย	 	 พร้อมด้วยคณะ

กรรมการบริหาร	 คณะกรรมการอำานวยการ	 	 ขอขอบคุณพระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน	 	 ที่ได้เมตตาสนับสนุนกิจการ

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา	ของพระธรรมทูตในประเทศออสเตรเลีย	และ		นิวซีแลนด์			ด้วยดีมาโดยตลอด		กระผมมี

ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง	ที่พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์	พร้อม	ด้วย	พระเดชพระคุณพระธรรมเจติยาจารย์		พระ

เถรานุเถระ	ที่ได้มองเห็นความอดทนและความมีมานะอุตสาห์	ของพวกเกล้า	ฯ	กระผม	ที่ได้ออกมาทำาหน้าที่	เป็นพระ

ธรรมทูต	ในต่างแดน			ซึ่งต้องทนต่อสภาวะต่างๆ	อันไม่คุ้นเคยมาก่อน	ในปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่ได้มาปฏิบัติศาสนกิจใน

สาขาของวัดที่กระผมได้บริหารทั้งในประเทศออสเตรเลีย,ประเทศญี่ปุ่น	 และประเทศเกาหลีใต้	 จำานวนพระธรรมทูตมา

อยู่จำาพรรษาปฏิบัติศาสนกิจแต่ละวัดในปีพุทธศักราช		2556-2557		มีทั้งหมด	23	รูป	ส่วนวัดสังฆรัตนราม	โกลด์โคสท์	

ในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา	นั้น	 จัดว่ามีความสมบูรณ์ทุกประการ	 เช่น	 การจัดปาฐกถา	การอภิปราย	สนทนาธรรม	

สัมมนาทางวิชาการ	การจัดอบรมทางพระพุทธศาสนาภาคฤดูร้อน		 เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 การ

แสดงพระธรรมเทศนาทุกวันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์	 สอนสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน	 และการบำาเพ็ญกุศลในวัน

สำาคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น	 นับเป็นโอกาสดี	 ที่พระเดชพระคุณ	 ได้มาร่วมงานประชุมสามัญประจำาปี	 ของ

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลีย		ในครั้งนี้พระเดชพระคุณ	คงได้รับทราบข้อมูลต่าง	ๆ	เพื่อโปรดนำาไปพิจารณา	

และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ	 ให้เจริญยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 	 ดังนั้น	

เกล้าฯ	 กระผมในนาม	 ประธานกรรมการบริหารวัดสังฆรัตนาราม	 กราบขอบคุณพระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์		

พระเถรานุเถระ	จากประเทศไทยทุกรูป		ตลอดจน	เจ้าหน้าที่สำานักงานพระพุทธศาสนแห่งชาติ	ที่ได้มองเห็นความตั้งใจ

ของการปฏิบัติงานของ			พระธรรมทูตไทย	ในต่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่	ประเทศออสเตรเลียนี้

												สุดท้ายนี้		ขอให้พระเดชพระคุณพระเถรานุเถระ		ได้มีพลานามัยสมบูรณ์อยู่เป็นที่พึ่งให้กับ	เกล้ากระผม	

และหมู่คณะ	ตราบนานเท่านาน

พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์

เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล

ประธานกรรมการบริหารวัดสังฆรัตนาราม	โกลด์โคสท์
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พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศ�สนกิจ  ประจำ�ปีพุทธศักร�ช ๒๕๕๖-๒๕๕๗
วัดพุทธรังษี แอนนัลเดล นครซิดนีย์
 พระครูวิเทศธรรม�นุศ�สน์   เจ้�อ�ว�ส

 พระครูสมุห์ประเสริฐ   อติสโย   ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส

 พระมห�วิรัตน์    สุเมธิโก   เลข�นุก�ร

 พระมห�วีระยุทธ   วีรสกฺโก  

 PHRA WARAPANYO  (Giorgio Repeti)    

วัดสังฆรัตน�ร�ม  เมืองโกลด์ โคสท์
 พระครูวิเทศธรรม�นุศ�สน์  รักษ�ก�รเจ้�อ�ว�ส   

 พระอุดม   ฐิตมโน   ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส     

 พระอดิศร  ปญฺญ�ทีโป  

 พระธนศักดิ์    อภิสโร 

 พระสุมิตร  ปุญญก�โม

สำ�นักสงฆ์พุทธรังษี นิวค�สเซิล
 พระส�กล ขนฺติโก    

 พระบุญนำ�   มน�โป  

วัดป่�พุทธรังษี  โตเกียว  ฮัจจิโอจิ  
 พระพิชัย   ฉินฺนก�โม       เจ้�อ�ว�ส

 พระส�ยันต์  ปญฺญ�วุโธ     

 พระม�วิน   ขนฺติโก               

 พระพิทักษ์   ธนปญฺโญ 

 พระฮิเดะโยะ  สุขก�โม 

สำ�นักสงฆ์พุทธรังษี น�ก�โน่  อะซุมิโนะ  ญี่ปุ่น
 พระเสมียน   วิมุตตจิตโต 

 พระเจษฎ�  สค�รโว    

วัดพุทธรังษี  โซล  พงดำ�อึบ  เก�หลีใต้
 พระครูวิเทศธรรม�นุศ�สน์      รักษ�ก�รเจ้�อ�ว�ส

 พระยอดลักษ์  ฉินฺน�ลโย    

  พระกชพงษ์  ธัมมรโต   

 พระจิตศักดิ์  ฐ�นุตตโม   
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โครงการสร้างวัดป่าพุทธรังษี	นิวคาสเซิล

ททมาโน		ปิโย			โหติ	:		ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของทุกคน

โครงการสร้างวัดป่าพุทธรังษี	นิวคาสเซิล
	 ในปี	2557	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	และพุทธศานิกชนในเมืองซิดนีย์

และเมืองนิวคาสเซิล,เนลสันเบย์	จัดกิจกรรมทางศาสนา	ทั้งในและนอกสถานที่	เช่น	งานวันสำาคัญทางศาสนา	งาน

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย	กิจกรรมวันสำาคัญของชาติ			ในส่วนของกิจกรรมนอกสถานที่นั้น	โครงการมีจุด

ประสงค์หลัก	คือนำาธรรมะสู่บ้าน	พระสงฆ์จะออกโปรดสาธุชนตามเมืองต่างๆ	ทำาให้สาธุชนที่อยู่ไกลวัดและหรือไม่

สะดวกที่จะเดินทางมาวัดมีโอกาสได้ทำาบุญตักบาตรและปฎิบัติธรรม				นอกจากนั้นท่านยังได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้

พุทธศาสนิกชนได้เล็งเห็นความสำาคัญและอานิสงส์ของการสวดมนต์	ทำาบุญ	รักษาศีล	ฟังธรรม	และเจริญภาวนามา

อย่างต่อเนื่อง						จนในปัจจุบันมีสาธุชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้น			เพื่อเป็นการรองรับจำานวนสาธุชนที่เพิ่ม

ขึ้นจึงได้มีมติให้หาที่เพื่อก่อตั้งวัดพุทธรังษี	แห่งใหม่ขึ้น	โดยมีชื่อวัดว่า	วัดป่าพุทธรังษี	นิวคาสเซิล	อยู่ห่างจาก

วัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	186		กิโลเมตรใช้พาหนะเดินทางโดย	รถส่วนตัว	หรือ	รถไฟ	วัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนและกิจกรรมต่างๆได้เพียงพอ

	 2.เพื่อเป็นที่ทำานุบำารุงประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย

	 3.เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

	 4.เพื่อรับรองพระเถระและพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจ

	 5.เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

	 ทั้งนี้	วัดได้หาบ้านเช่าชั่วคราวก่อน	ในอนาตคข้างหน้า	เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างวัดแห่งใหม่	ขณะนี้ทางวัดมี

ทุนทรัพย์อยู่จำานวนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อพื้นที่ได้ในคราวเดียว	ดังนั้นวัดจึงมีความจำาเป็นต้องทำาเรื่องกู้

ธนาคาร	ซึ่งในการกู้ยืมเงินจากธนาคารนั้นธนาคารจะให้ความสำาคัญกับตัวเลขเงินหมุนเวียนในบัญชี	ความมั่นคงและ

ความสม่ำาเสมอของรายได้หรือรายรับในบัญชีแต่ละเดือนเป็นหลักในการพิจารณาการให้สินเชื่อ			คณะสงฆ์และคณะ

กรรมการวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาผนึกกำาลัง		แสดงความสามัคคี	ร่วมแรงร่วมใจช่วย

กันสร้าง	วัดป่าพุทธรังษี	นิวคาสเซิล	ซึ่งสามารถร่วมทำาบุญผ่านบัญชี

	

ชื่อธน�ค�ร   Commonwealth Bank of Australia,    

ชื่อบัญชี   Complete Access

หม�ยเลขบัญชีส�ข�  062 - 808

หม�ยเลขบัญชีธน�ค�ร  1026 5309

Account holder (s) PHRA ABHIJAYA ABHIPUNNO AND PHRA BUNNAM KAEWKET

   

Tel (02) 4982 6436, 0487 440 492
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เป็นกองทุนซื้อวัดใหม่		หรือบริจาคตามกำาลังศรัทธา		หากพี่น้องชาวไทยในเมือง	Sydney,	Newcastle,	Nelson	Bay	รวม

และร่วมใจแห่งชาวพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวได้อานิสงส์จากความสามัคคีของเหล่าพุทธศาสนิกชนจะนำาความสำาเร็จและ

ความสุขมาให้		ดังพุทธภาษิต		ที่ว่า	สุขา	สังฆัสสะ	สามัคคี	อนึ่ง	เกณฑ์ในการเลือกซื้อที่เพื่อเป็นวัดแห่งใหม่		

พิจารณาจากคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้.........	

	 	 1.มีอาคารที่พักและทำากิจกรรมเพียงพอ

	 	 2.เป็นเอกเทศไม่รบกวนเพื่อนบ้าน

	 	 3.มีทางสัญจรไปมาสะดวกไม่ไกลจากเมืองมากนัก

	 	 4.มีสถานที่จอดรถเพียงพอ

	 	 5.มีพื้นที่ว่างเปล่าและสามารถสร้างเพิ่มเติมได้	

	 	 6.ราคาไม่สูงนัก						

สถานที่ด้านล่างนี้	เป็นที่ที่มีคุณสมบัติครบ	ทั้ง	6	ข้อ	ขณะนี้คณะทำางานกำาลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

และการต่อรองราคาเพื่อยืดระยะเวลาเตรียมกองทุนให้พร้อม

															 	 	ที่มาของบงประมาณ
									 	 1.เงินสะสมจากการทำากิจกรรมต่างๆของวัด

									 	 2.กู้ยืมจากธนาคาร

								 	 3.ผู้ใจบุญให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย

									 	 4.ขอความอุปถัมภ์จากภาครัฐและเอกชนของไทย

									 	 5.จัดกิจกรรมการกุศลทั้งในและนอกสถานที่

									 	 6.รับบริจาคจากสาธุชนผู้มีศรัทธา

		

	 	 	 	 	 	 ร่วมอนุโมทนาบุญ

	 	 	 	 			 สร้างวัดป่าพุทธรังษี	นิวคาสเซิล

	 	 	 	 						 			พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์

	 	 	 	 									เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล
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  ประวัติความเป็นมาของ

วัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล 	

	 ก่อนที่จะเป็นสำานักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นมาได้ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า	20	ปีโดยมีคณะสงฆ์จาก

วัดพุทธรังษีสแตนมอร์		คือพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิมุนี	ปัจจุบันเป็นพระธรรมเจติยาจารย์	เจ้าอาวาส

วัดพระศรีมหาธาตุ	 ฯ	 กรุงเทพมหานคร,	 พระเดชพระคุณพระวิบูลสีลาภรณ์	 ปัจจุบัน	 พระเทพสีลาภรณ์	 เจ้าอาวาส

วัดป่าพุทธรังษีลูเมี่ยห์,	 	 	 พระเดชพระคุณพระปรีชาญาณวิเทศ	 ปัจจุบัน	 พระราชสีลาภรณ์	 เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร	 กรุง

แคนเบอร์รา	 	 ได้มีโครงการตระเวนหาสถานที่สร้างวัดที่เมือง	นิวคาสเซิล	และได้เดินทางไปดูสถานที่กับคณะญาติโยม

คนไทย	เจ้าของร้านอาหารไทย	ที่อาศัยอยู่ในเมืองนิวคาสเซิล	แต่ก็ยังไม่เป็นผลสำาเร็จ

							 กระทั่งปีพุทธศักราช	2555	ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	-	มีนาคม	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	

(อภิชัย	 	อภิปุญฺโญ)	 เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	 แอนนันเดล	นครซิดนีย์	 ได้พิจารณาทบทวนเพื่อหาแนวทาง	ที่จะสร้างวัดที่

เมืองนิวคาสเซิล	ดังกล่าว	ได้ปรึกษาหารือกันกับ	พระครูสมุห์ประเสริฐ	อติสโย	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	และ

พระมหาวิรัตน์	 สุเมธิโก	 เลขานุการวัด	 เกี่ยวกับการจัดหาสถานที่และติดต่อกับญาติโยมที่เมืองนิวคาสเซิลเรื่อยมาใน

ขณะนั้นพระครูวิเทศ	ฯ	ก็ได้มอบหมายให้พระครูสมุห์ประเสริฐ	 (อ.	ตี๋)	ติดต่อสอบถามกับคณะญาติโยมที่พำานักอาศัยที่

เมืองนิวคาสเซิล	จนกว่าจะรวมตัวกันได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร	ซึ่งในเวลานั้นพระครูวิเทศ	ฯ	

กับพระมหาวิรัตน์	 เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อดำาเนินการสร้างวัดในประเทศ

เกาหลีใต้	ใช้เวลาประมาณ	4	-	5	เดือน	หลังจากพระครูวิเทศ	ฯ	กลับมาแล้ว	พระครูสมุห์ประเสริฐ	

ได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับคณะญาติโยมชาวเมืองนิวคาสเซิล	 ก็ได้รับการตอบรับที่ดี	

พร้อมที่จะสนับสนุนในการสร้างวัดพระครูวิเทศฯ	 พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะญาติโยมกรรมการบริหารวัดพุทธรังษี	

แอนนันเดล	 ได้นัดหมายประชุมปรึกษาหารือตัดสินใจพร้อมเพรียงกันในการที่จะสร้างวัดหรือสำานักสงฆ์พุทธรังษี	 นิว

คาสเซิล	ขึ้นจึงได้มอบหมายให้พระครูวิเทศฯ	ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร	ได้ดำาเนินการเพื่อให้สำาเร็จตาม

วัตถุประสงค์ต่อไปด้วยเหตุนี้	พระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วยคณะสงฆ์	วัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	จึงได้ติดต่อประสานงานกับ

คณะญาติโยม	ผู้นำาชุมชนเมืองนิวคาสเซิล	และใกล้เคียง	โดยมีคุณสุรีพร	มะคายลิส	 (อ้อย)	ได้จัดตั้งสมาคมขึ้นได้ชื่อว่า		

Hunter	Region	Australian-Thai	Association	 เพื่อเป็นฐานรองรับสถานะ	การดำาเนินการสร้างวัดต่อไปในอนาตคต	ด้วย

เหตุนี้สมาคมชุมชนดังกล่าวจึงได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	ร่วมงานจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอยู่

บ่อย	ๆ 			ครั้ง	เป็นการรวบรวมสมาชิกในชุมชนให้มากขึ้นเพ่ือสนับสนุนในการสร้างวัด	ในระหว่างวันที่	18	มกราคม	2556

	พระครูวิเทศฯ,	พระครูสมุห์ประเสริฐ,	พระมหาวิรัตน์,
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จึงได้นัดหมายกับคณะญาติโยมโดยมีคุณสุรีพร	 	 (อ้อย)	คุณยา,	คุณปู,	คุณแป๋ว	ที่ร้านอาหารของ

คุณอ้อยอยู่ในเขตเมือง	Maitland		ห่างจากนิวคาสเซิล	30	นาที	เพื่อประชุมปรึกษาหารือกันใน

วันนั้นพระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วยหมู่คณะ	3	รูป	 โดยมีคุณปัญญา	พูลชัย,	คุณนารีรัตน์	 เกตุ

แก้ว,	สองสามีภรรยา	นำารถมารับไปยัง	เมืองนิวคาสเซิล,		เมดแลนด์	เพื่อฉันภัตตาหารและ

ประชุมกันเพื่อหาแนวทางหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว	พระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วย

คณะสงฆ์	และ	ญาติโยมได้เดินทางตระเวนหาดูที่ดินและสถานที่เช่าหรือซื้อเพื่อเป็นสำานักสงฆ์

ไปก่อนเพ่ือเป็นการทดลองศรัทธาของญาติโยมจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดและในวันนั้น

ตระเวนหาดูสถานที่ประมาณ	5	แห่งแต่ยังไม่ลงตัวจึงได้เดินทางกลับซิดนีย์		

	 วันอาทิตย์ที่	17	กุมภาพันธ์	2556									 	

	 หลังจากนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วพระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วยหมู่คณะได้จัดเตรียมสิ่งของและสัมภาระ

ต่าง	ๆ		 เพื่อเดินทางไปจัดงานพิธีวันมาฆะบูชา	ที่เมืองนิวคาสเซิล	คุณธนา	วรรัตนสุภากุล(ตุ๊ก)	ได้นำารถมารับที่วัดพุทธ

รังษี	แอนนันเดล	โดยมีพระครูวิเทศ	ฯ,	พระมหาวิรัตน์,	พระสากล	ขณะเดินทางก็ได้สนทนาปรารภเกี่ยวกับการสร้างวัด

ขึ้นในเมืองนิวคาสเซิลจะเป็นไปได้มากแค่ไหนพอมาถึงสถานที่จัดงานเมืองเมดแลนด์	 ซึ่งเป็นเขตหนึ่งของเมืองนิวคาส

เซิล	ในเวลา	09.20	น.	ในระยะทาง	165	กิโลเมตร	มีญาติโยมมาร่วมงานประมาณ			100			คนเพราะเมืองนิวคาสเซิลได้

แบ่งออกเป็น	9	เขต	และเขตเมืองเมดแลนด์	เป็นเขตที่	2	รองจากเมืองนิวคาสเซิล	สาเหตุที่มาจัดงานที่นี่เพราะผู้ก่อตั้ง

สมาคมชุมชนเกิดขึ้นในเขตนี้	 อีกประการหนึ่งคือยังหาที่เหมาะสมยังไม่ได้จึงได้จัดงานกิจกรรมขึ้นเป็นปฐมฤกษ์	 และได้

เรียนเชิญพี่	ๆ 	น้อง	ๆ 	ชาวไทย	และชาวพุทธทั่ว	ๆ 	ไป	ประมาณ	100	กว่าคนได้มาร่วมทำาบุญต้อนรับพระสงฆ์ที่เดินทางมา

จากซิดนีย์	 และได้ร่วมใจกัน	 ทั้งพระสงฆ์	 และญาติโยมเมืองเมดแลนด์	 และใกล้เคียงได้จัดสถานที่เรียบร้อยแล้วพอได้

เวลา	10.15	น.	ก็ได้เริ่มประกอบพิธีไหว้พระ	รับศีล	โดยมีคุณธนา	 (ตุ๊ก)	 เป็นพิธีกร	พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วย

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์และพระสงฆ์รับฉัน	 และคณะญาติโยมพร้อมกันรับประทานอาหาร	 หลังจากฉัน

ภัตตาหารเสร็จแล้ว	ญาติโยมเตรียมถวายเครื่องไทยธรรม		พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาให้ธรรมะ	และประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการสร้างวัดในอนาคตต่อไปจากนั้นพระมหาวิรัตน์ก็ได้นำาคณะญาติโยมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะ

บูชาหลังจากเสร็จพิธีแล้วคุณสุรีีพร	 (อ้อย)	 ในนามประธานสมาคมชุมชนได้นิมนต์พระครูวิเทศ	 ฯ,	 พระมหาวิรัตน์,	 พระ

สากล	เดินทางไปดูสถานที่จัดงานในคราวต่อไปในระหว่างทางที่จะเดินทางกลับซิดนีย์	สถานที่ดังกล่าวเป็นของเทศบาล

เมือง	 เมดแลนด์	 หลังจากนั้นก็ได้พูดคุยสนทนากันสักพักหนึ่งก็ได้อำาลากัน	 คุณธนา	 (ตุ๊ก)	 ไวยาวัจกรของวัดพุทธรังษี	

แอนนันเดล	จึงได้รับพระสงฆ์เดินทางกลับซิดนีย์	ในเวลาประมาณ	15.20	น.	มาถึงซิดนีย์	17.20	น.	ใช้เวลา	2	ชั่วโมงใน

ระยะทาง	186	กิโลเมตร	

	 วันอาทิตย์ที่	4	สิงหาคม	2556

	 ตอนเช้าพระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์	ลงทำาวัตรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่เวลา	

05.00	น.	จนถึง	06.30	น.	หลังจากเสร็จกิจวัตรแล้วก็ได้จัดเตรียมสัมภาระสิ่งของเพื่อเดินทางไปเมืองนิวคาสเซิล
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คุณธนา	 (ตุ๊ก)	 ได้นำารถมารับพระครูวิเทศ	 ฯ,	 พระครูสมุห์ประเสริฐ,	 พระมหาวิรัตน์	 ได้ออกเดินทางพร้อมกับ

ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการสร้างวัดตลอดการเดินทางก็ได้ความคิดในหลาย	 ๆ	 อย่าง	 พอมา

ถึงสถานที่จัดงานของชุมชนนิวคาสเซิล	 	 เมือง	 เมดแลนด์	 ได้จัดกิจกรรมทำาบุญเนื่องด้วยวัน

เข้าพรรษา	และวันแม่แห่งชาติ	 โดยมีคุณสุรีพร	 (อ้อย)	 เป็นประธานดำาเนินงานเพื่อรวบรวม

ชุมชนในหัวเมืองต่าง	ๆ	ระแวกนั้นให้เป็นฐานรองรับในการสร้างวัดต่อไปในอนาคต		พอมา

ถึงสถานที่แล้วคณะญาติโยมก็ช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของเพ่ือประกอบพิธีอยู่หลายคนพอพระสงฆ์

มาถึงก็ช่วยกันจัดวางโต๊ะหมู่บูชาและปูอาสนะ	 ได้เวลา	10.30	น.	ญาติโยมประมาณ	40	คน	ก็ได้เริ่มพิธี

โดยมีคุณธนา	 (ตุ๊ก)	 ซึ่งเป็นกรรมการของวัดพุทธรังษี	 แอนนันเดล	 เป็นพิธีกร	และเชิญคุณสุรีพร	 (อ้อย)	 ซึ่งเป็นประธาน

สมาคม	จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วไหว้พระรับศีล	พระครูวิเทศ	ฯ	ให้ศีลต่อด้วยเจริญพระพุทธมนต์จนถึง	

11.00	 น.	 ญาติโยมถวายภัตตาหารบิณฑบาตรพระสงฆ์รับฉัน	 ญาติโยมร่วมกันรับประทานอาหาร	 	 หลังจากนั้นทุกคน

เตรียมถวายสังฆทานผ้าอาบน้ำาฝนและประกอบพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

12	 สิงหาคม	 มหาราชินี	 ตามทำาเนียมประเพณีของพสกนิกรชาวไทยที่จงรักและภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้

ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานต่อจากนั้นพระมหาวิรัตน์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

สร้างวัดที่เมืองนิวคาสเซิล	และเมืองใกล้เคียง	และหวังว่าการสร้างวัดคงจะสำาเร็จแน่นอนในวันข้างหน้า	จึงขออนุโมทนา

แด่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้	หลังจากนั้นพระครูวิเทศ	ฯ	

พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เดินทางกลับมายังซิดนีย์	ถึงวัดในเวลา	16.00	น.	

	 วันอาทิตย์ที่	16	พฤศจิกายน	2556

	 หลังจากทำาวัตรสวดมนต์เสร็จ	 ได้เตรียมสัมภาระสิ่งของเพื่อเดินทางไปจัดงานพิธีวันออกพรรษาและทำาบุญ

วันลอยกระทง	 ที่สมาคมไทยเมืองเมดแลนด์	 นิวคาสเซิล	 พอได้เวลาคุณธนา	 (ตุ๊ก)	 ไวยาวัจกรของวัดได้นำารถมารับ

พระครูวิเทศ	ฯ,	พระครูสมุห์ประเสริฐ,	พระมหาวิรัตน์	ได้ออกเดินทางประมาณ	07.00	น.	ไปถึงสถานที่จัดงานประมาณ	

09.40	 น.	 พอไปถึงแล้วพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะญาติโยมจัดเตรียมสถานที่เมื่อพร้อมแล้วจึงได้เริ่มประกอบพิธีโดยมีคุณ

ปู	 	Medowie	 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและมีคณะญาติโยมมาร่วมในงานประมาณ	 40	 กว่าคนคุณธนา	

(ตุ๊ก)	 ไวยาวัจกร	 วัดพุทธรังษี	 แอนนันเดล	 เป็นพิธีกรนำาไหว้พระ	 รับศีล	 พระครูวิเทศ	 ฯ	 ให้ศีล	 ต่อด้วยเจริญพระพุทธ

มนต์	 หลังจากนั้นญาติโยมกล่าวคำาถวายภัตตาหารเตรียมใส่บาตร	 พระสงฆ์ออกรับภัตตาหารบิณฑบาตและพิจารณา

ฉันภัตตาหาร		ญาติโยมพร้อมกันรับประทานอาหาร		เสร็จจากนั้นญาติโยมเตรียมถวายเครื่องสังฆทาน	พระมหาวิรัตน์

กล่าวสัมโมทนียกถาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างวัดในเมืองนิวคาสเซิล	 จากนั้นก็ให้พรเป็นภาษาบาลีเป็นเสร็จ

พิธี	และได้เดินทางกลับมายังซิดนีย์ถึงเวลาประมาณ	17.35	น.

	 วันพุธที่	4	ธันวาคม	2556	

	 ตอนเช้าหลังจากทำาภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว	พระครูวิเทศ	ฯ	ได้ติดต่อทางโทรศัพท์กับคุณโรเบิร์ต	

Mr.	Robert	Andren	Fraser		กรรมการและเหรัญญิกวัดสังฆรัตนารามโกลด์	โคสท์	ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานบริหารวัด

และจัดซื้อที่ดินขยายวัดสังฆรัตนาราม	คือบ้านของคุณ	Mrs	Irin	และบ้านของคุณ	Mr.	Bernard	

โดยสรุปแล้วให้คุณเอกสิทธิ์	พัฒนศรี		(นิค)	และทนาย		Mr.	Parker	Simmonds		ดำาเนินการต่อไปและรอฟังผลว่าจะออก

มาอย่างไรพอได้เวลา	10.45	น.	ได้เวลาลงฉันภัตตาหาร	พระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วยคณะสงฆ์	9	รูป	



19 Buddhist Religious Practice Schedule  2013-2014

การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

โดยมีพระเดชพระคุณพระพุทธิสารเถระ	(พระอาจารย์บุญกู้	อนุวทฺฒโน)	เป็นประธานสงฆ์ในการลงฉัน

หลังจากฉันเสร็จแล้ว	พระครูวิเทศ	ฯ	กับคุณนวลศรี	ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)	หลานสาวคุณมานพ	เกียรติประเสริฐ

ในฐานะเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้นั่งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหาทุนเพ่ือนำาไปซื้อที่ดินขยายวัดสังฆรัตนาราม	

เมืองโกลด์	โคสท์		และหาทุนไปซื้อที่ดินสร้างวัดที่เมืองนิวคาสเซิล	ที่พระครูวิเทศ	ฯ	ได้มีโครงการไว้

เมื่อ	 2	ปีที่ผ่านมา	พอได้ปรึกษากันพอสมควรแล้วจึงได้ตัดสินใจกันเดินทางไปดูสถานที่และที่ดินใน

ระหว่างทางเมือง			Gosford		To		Newcastle		หรือในเขตนิวคาสเซิล	ได้ออกเดินทางเวลาประมาณ	

13.30	น.	โดยมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยคือ	พระสุมิตร	ธมฺมกาโร	,	พระสากล		ขนฺติโก		และคุณเจี๊ยบเป็นคน

ขับรถเริ่มตั้งแต่	 	Gosford		ไปเรื่อย	ๆ	ระหว่างนั้นก็ได้แวะดูที่หลายแห่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่เหมาะสมนักจนถึงเมือง	นิว

คาสเซิล	ประมาณ	18.00	น.	พระครูวิเทศ	ฯ	จึงได้ปรารภถึงคุณเบน,	คุณสายพิณ	เจ้าของร้านอาหารไทย		Thara		

Thong		Restaurant		ตั้งอยู่ใจกลางเมือง	Newcastle		ซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัดมาก่อนจึงได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเยือน	สนทนา

ปราศรัยกันพอสมควรจึงได้เดินทางกลับมาถึงซิดนีย์ประมาณ	22.00	น.	พักผ่อนตามอัธยาศัย

	 วันอังคารที่	24	ธันวาคม	2556

	 ตอนเช้าหลังจากเสร็จภารกิจส่วนตัวเวลา	05.00	น.	ได้เตรียมตัวนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์

กับคณะสงฆ์เสร็จจากนั้นก็ได้เตรียมตัวไปเมืองนิวคาสเซิล	โดยมีพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์,	พระสากล	ขนฺติโก,	

พระบุญนำา		มนาโป	พร้อมด้วยญาติโยมอีก	2	ท่านคือ	คุณธนา		วรรัตนสุภากุล	(ตุ๊ก)	ไวยาวัจกรของวัด	และ	คุณนวลศรี		

ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)	ได้เตรียมสัมภาระต่าง	ๆ	โดยมีคุณตุ๊กเป็นผู้นำารถมารับคณะไปเมืองนิวคาสเซิล	เพื่อตระเวนหาสถานที่

เช่า	 เพื่อจัดตั้งเป็นสำานักสงฆ์หรือเป็นวัดตามที่จะเป็นไปได้ออกเดินทางประมาณ	 07.00	 น.	 มุ่งสู่สถานที่ซึ่งคุณเจี๊ยบได้

ตระเวนหาสถานที่ไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว	2	-	3	วัน	ที่ผ่านมาพอไปถึงพื้นที่หรือบ้านเช่าดังกล่าวได้พบกับเจ้าของบ้านและได้

ขอเข้าไปดูบริเวณโดยรอบจนเป็นที่พอใจแล้วก็ได้ลาเจ้าของบ้านเพื่อไปรับฉันอาหารที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งชื่อ	 Jas-

mine		Thai	Restaurant		ตั้งอยู่ในเขตเมือง		Medowie	โดยมีคุณเหม๋ียว	และ	Mr.	Tom		เป็น	เจ้าของร้าน

ซึ่งคุณปู	 Medowie	 เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับเจ้าของร้านและได้นัดหมายกับญาติโยมอื่น	 ๆ	 เพื่อถวายภัตตาหารแด่

พระสงฆ์ที่ร้านอาหารไทยดังกล่าวโดยมีคุณเหม๋ียวและสามีเป็นเจ้าภาพถวายอาหารแด่พระสงฆ์และได้เชิญชวนญาติพ่ี

น้องมาร่วมทำาบุญถวายอาหารด้วยกันประมาณ	7	-	8	คน	พอพระสงฆ์มาถึงทุกคนได้ให้การต้อนรับและเตรียมภัตตาหาร

มาถวายแล้วพระสงฆ์พิจารณาฉันภัตตาหาร	ญาติโยมรับประทานอาหารในเวลาเดียวกันหลังจากพิจารณาฉันภัตตาหาร

เสร็จแล้ว	พระครูวิเทศ	ฯ	ได้กล่าวอนุโมทนาและปรารภ	เกี่ยวกับการสร้างวัดพอสมควรแล้วก็ให้พรเป็นภาษาบาลี

	 จากนั้นพระสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยมก็ได้ประชุมกันอีกครั้งเพื่อปรึกษาหารือกันประมาณ	1	ชั่วโมง	

พระครูวิเทศ	 ฯ	 จึงได้กล่าวลาญาติโยมไปดูสถานที่แห่งใหม่โดยสามีคุณเหมี๋ยวได้นำาคณะไปดูที่แห่งหนึ่งอยู่ในระหว่าง

ทางที่จะไปเมือง	Nelson	Bay	 	ประมาณ	21	กิโลเมตร	ห่างจากเมือง	Newcastle	ประมาณ		40	 	กิโลเมตร		พอไปถึง

สถานที่แล้วดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากเพราะอยู่ในป่ามีพื้นที่ประมาณ	10	-12	ไร่	 เงียบสงบดีทุกคนเห็นแล้วชอบใจแต่

ห่างไกลจากชุมชนสักหน่อย	แต่เหมาะสำาหรับพระสงฆ์พำานักจำาพรรษามากทีเดียว	หลังจากนั้นพระครูวิเทศ	ฯ	จึงได้นำา

ไปคิดเสียก่อนเพราะมีที่แห่งแรกที่คุณเจี๊ยบไปพบเห็นมาแล้วได้นำามาเปรียบเทียบอีกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจ	หลังจากนั้น

พระครูวิเทศ	ฯ	
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	ได้นำาคณะกลับมาดูที่เดิมและในขณะเดียวกันได้เห็นที่โรงเรียนเก่าที่เขายกเลิกไปแล้วปล่อยทิ้งไว้เฉย	ๆ	จึง

ได้พากันเข้าไปดู	ได้เจอกับคุณปู			Medowie	อีกครั้งหนึ่งเพราะตั้งใจมาดูที่เหมือนกัน	คือบ้านหลังที่

คุณเจี๊ยบเจอไว้ก่อนหน้านั้นซึ่งมีความสนใจที่จะเช่าอยู่แล้ว		แต่พระครูวิเทศ	ฯ

ขอนำามาพิจารณาเสียก่อนจึงจะตัดสินใจทีหลัง	 	 	 พูดคุยกันสักพักจึงได้แยกย้ายอำาลากันเดินทาง

กลับซิดนีย์	 ส่วนคุณปูก็กลับบ้าน	และได้นัดหมายกันอีกครั้งปลายเดือนมกราคม	 2557	 เพื่อเป็นการ

ตัดสินใจอีกครั้ง	 ส่วนพระครูวิเทศ	 ฯ	 พร้อมคณะกลับมาถึงซิดนีย์	 ประมาณ	 21.00	 น.	 แยกย้ายกันพักผ่อนตาม

อัธยาศัย

	วันศุกร์ที่	26	ธันวาคม	2556

	 	 ตอนบ่ายโมงหลังจากฉันเสร็จแล้ว	คุณนวลศรี	ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)		ได้เข้ามาปรึกษาหารือกับพระครูวิเทศ	

ฯ	เพื่อไปดูสถานที่สร้างวัดที่เมืองนิวคาสเซิลและเมืองไกล้เคียง	อีกครั้งหนึ่ง	

ในที่สุดพระครูวิเทศ	ฯ	จึงได้ตัดสินใจกระทันหันนิมนต์พระครูสมุห์ประเสริฐ	อติสโย,	พระบุญนำา	มนาโป	เพื่อไปดูสถาน

ที่อีกครั้งก่อนตัดสินใจเช่าบ้านและซื้อที่ดิน	 คุณนวลศรี	 ปิ่นทอง	 (เจี๊ยบ)	 จึงได้เตรียมรถออกเดินทางมุ่งสู่เมือง	William-

town	ใกล้กับสนามบินนิวคาสเซิล	พอไปถึงได้แวะดูโรงเรียนเก่าที่ถูกยกเลิกไปแล้ว	ชื่อ	Williamtown..Public		Shool		ซึ่ง

น่าสนใจที่จะทำาให้เป็นวัดจึงได้เข้าไปดูบริเวณโดยรอบและบันทึกภาพไว้	เป็นข้อมูล		สักพักหนึ่งจึงได้เดินทางต่อไปบ้าน

เลขที่		2972			Nelson		Bay	Rd;		Salt		Ash		NSW		2318	ที่จะเช่าให้เป็นสำานักสงฆ์	บันทึกภาพไว้เพื่อเป็นข้อมูลใช้เวลา

พอประมาณจึงได้ออกเดินทางไปยังเมือง	Nelson		Bay			ตระเวนหาร้านอาหารไทยที่อยู่ในละแวกนั้นเพื่อที่จะแจ้งความ

ประสงค์ในการสร้างวัดและต้องการหาบุคคลที่จะมาช่วยดูและสนับสนุนการสร้างวัดได้เจอร้านอาหารไทย	 	Mod	 Thai		

Restaurant	จึงให้	คุณนวลศรี	ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)	เข้าไปพบกับเจ้าของร้านแต่ไม่อยู่	จึงได้ออกตระเวนต่อไปประมาณ	17.00	

น.	คิดว่าจะเดินทางกลับแล้วแต่ในขณะนั้นได้มองเห็นร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งชื่อ	Malai	Thowng		Thai	 	Restaurant		

จึงได้ให้คุณนวลศรี	 ปิ่นทอง	 (เจี๊ยบ)	 เข้าไปพบกับเจ้าของร้านและได้ทำาความรู้จักกันซึ่งเจ้าของร้านมีชื่อว่า	 คุณหวาน		

และในเวลานั้นคุณมดเจ้าของร้านอาหาร	Mod	Thai	Restaurant		ก็ได้ขับรถมาจอดตรงข้างหน้ารถ

ที่พระสงฆ์	นั่งอยู่พอดี	พอได้เห็นพระก็ดีใจเพราะตลอดระยะเวลา	15	ปีที่ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นพระภิกษุสงฆ์เลย

จึงได้นิมนต์์ไปในร้านมดไทย	 นำาเครื่องดื่มมาถวาย	 และได้สนทนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างวัดนานพอสมควร

ซึ่งคุณมดได้เข้าใจวัตถุประสงค์	 จึงได้ปวารณาตัวให้ความร่วมมือสนับสนุนในการสร้างวัดต่อไปในอนาคต	 หลังจากนั้น

พระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วยหมู่คณะ	จึงได้ไปเยี่ยมร้าน			 	Malai	Thowng		Thai	Restaurant	 	 	ซึ่งเป็นร้านของคุณหวาน	

และ	Mr	 David	 ได้นิมนต์พระครูวิเทศ	 ฯ	 และคณะพระสงฆ์	 เข้าไปในร้านได้ทักทายปราศรัยกันพอสมควรพอให้เข้าใจ

ในวัตถุประสงค์ที่พระสงฆ์มาในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี	 คุณหวานยินดีปวารณาตัวให้ความร่วมมือสนับสนุนใน

การสร้างวัดเช่นเดียวกันบอกว่าไม่มีปัญหาพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลา	 21.00	 น.	 แล้ว

พระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วยหมู่คณะจึงได้ขอตัวลา	คุณหวาน,	Mr	David	และลูกน้อง	คุณน๊อต	ซึ่งเป็นพ่อครัวประจำาร้าน		

Malai	Thowng		Thai		Restaurant	เพื่อเดินทางกลับมาถึงวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	เวลา	24.15	น.	พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

	 วันเสาร์ที่	28	ธันวาคม	2556

	 ตอนเช้าพระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วยหมู่คณะทำาภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยเวลา	 05.00	น.	 นั่งสมาธิภาวนาไหว้พระ

สวดมนต์จนถึงเวลา	06.10	น.	ได้เตรียมตัวเดินทางไปนิวคาสเซิล	อีกครั้งหนึ่งเพราะคุณนวลศรี	ปิ่นทอง	 (เจี๊ยบ)	ได้นัด

หมายกับบริษัทซื้อขายที่ดินในเวลา	09.00	น.	
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เพื่อไปดูบ้านและที่ดินที่จะเช่าเป็นสำานักสงฆ์ชั่วคราว	พอได้เวลาคุณธนา	(ตุ๊ก)	และคุณจริง	2	สามีภรรยานำารถมารับ

พระครูวิเทศ	ฯ,	พระครูสมุห์ประเสริฐ,	พระมหาวิรัตน์,	เลขานุการวัด	และคุณนวลศรี	ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)	ซึ่ง

เป็นลูกศิษย์ผู้อุปฐากวัดและผู้ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารต่าง	ๆ	และค้ำาประกันการเช่าบ้านและ

ที่ดินมาเป็นสำานักสงฆ์วัดป่าพุทธรังษี	 นิวคาสเซิล	 ได้ออกเดินทางเวลาประมาณ	 06.30	 น.	 มุ่งสู่

เมืองนิวคาสเซิล		เมืองวิลเลี่ยมทาวน์	ใกล้กับสนามบิน					Newcastle	Airport					พอมาถึงระหว่าง

ทางที่โรงเรียนเก่าชื่อ	Williamtown		Public		School			วงเวียนสี่แยกปั๊มน้ำามันและ		Macdonald;s		ในเวลา	

09.00	น.โดยประมาณ	ซึ่งมาไม่ทันในเวลาที่นัดหมายไว้กับบริษัทซื้อขายที่ดินตามที่

คุณนวลศรี		ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)	ได้นัดไว้เวลา	09.00	น.	จึงได้เลื่อนไปเป็นเวลา	12.15	น.	ระหว่างนั้นจึงได้แวะดูที่

โรงเรียนเก่านั้นอีกครั้งซึ่งเหมาะที่จะสร้างเป็นวัดในอนาคตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน	 และได้เดินทางไป

ที่เมือง	Nelson		Bay	ที่คุณนวลศรี	ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)	ได้นัดหมายกับคุณหวาน,	คุณน๊อตซึ่งเป็น	Chef			ที่ร้านอาหารไทย		

Malai	Thowng		Thai		Restaurant			ของคุณหวานซึ่งได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์	และคณะญาติโยมที่เดิน

ทางมาด้วยในครั้งนี้	เมื่อเสร็จแล้วพระครูวิเทศ	ฯ		ก็ได้ให้พรแก่เจ้าของร้าน	คุณหวาน,	Mr	David	และ	คุณน๊อต	แล้วก็

ถือโอกาสเดินทางไปพบกับบริษัทซึ้อขายที่ดินต่อไป

	 เมื่อเดินทางมาถึงที่นัดหมายบริษัทซื้อขายที่ดินชื่อ		Dowling		Real		Estate		ที่จะมาเปิดบ้านให้ดูก่อนที่จะตัดสิน

ใจเช่า	ซึ่งคุณนวลศรี	ปิ่นทอง	 (เจี๊ยบ)	ก็ได้เชิญ	Mr.	David	สามีคุณหวานมาด้วยเพื่อความมั่นใจในการตัดสินใจใช้เวลา

เดินทาง	25	นาทีโดยรถยนต์		ซึ่งบริษัทซื้อขายที่ดินก็ได้เดินทางมาถึงพอดีจึงได้ทักทายกันสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เปิดบ้าน

ให้ดูบริเวณภายในคุณนวลศรี	ปิ่นทอง	 (เจี๊ยบ)	ก็ได้อธิบายระบบต่าง	ๆ	ของบ้านให้พระครูวิเทศฯ	ได้รับทราบเข้าใจใน

การที่จะตกลงและตัดสินใจเช่า	อสังหาริมทรัพย์	บ้านและที่ดิน	(	Property	)	ดังกล่าวจากทางบริษัทซื้อขายที่ดิน			นาย

หน้าคนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงชื่อ	 Miss	 Ananda	 ได้นำาคณะเดินดูบริเวณโดยรอบๆบ้านเป็นที่พอใจแล้วก็ได้อำาลาแยกย้ายกัน	

นัดหมายกันอีกทีในวันที่4	มกราคม2556	เพื่อทำาสัญญาเช่าให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียส่วนพระครู

วิเทศ	 ฯ	 พระสงฆ์พร้อมด้วย	 ญาติโยมที่เดินทางมาด้วยกันก็ได้แวะไปเยี่ยมเยือนเจ้าของร้านอาหารไทยที่อยู่ในระแว

กนั้นและได้เจอร้านอาหารไทยชื่อ	 Sanook	 Thai	 Restaurant	 	 	 ซึ่งมีคุณสุมาลี	 หรือ	คุณปุ๊กกี้	 เป็นเจ้าของร้าน	คุณนวล

ศรี	ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)	ได้เข้าไปพบเจ้าของร้านแต่ไม่อยู่จึงได้ให้		Chef		ชื่อคุณโก้และพนักงานอยู่ที่ร้านได้มานิมนต์พระครู

วิเทศ	ฯ	พร้อมหมู่คณะมาที่ร้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ร้านและพนักงานทักทายปราศรัยกันได้ปรารภเกี่ยวกับการสร้างวัด

ทุกคนเห็นด้วยเและยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุน	 พระครูวิเทศ	 ฯ	 จึงได้ฝากข่าวไว้ให้โยมโก้ได้แจ้งให้กับเจ้าของร้าน	

(คุณปุ๊กกี้)	ได้รับทราบแล้วก็ได้ลาญาติโยมจากไปในขณะเดียวกันคุณนวลศรี	ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)	ก็ได้ตระเวนหาร้านอาหาร

ไทยในระแวกนั้นและได้เจอร้านอาหารไทยชื่อ	Thai		for		tea		ของคุณวรรณ		ซึ่งตั้งอยู่ใน		Shop	E19	Dalbora	Marinas	

Teramby		Road	Shopping	Centre	Nelson	Bay		NSW		2315		ใกล้กับชายหาด	เพื่อไปเยี่ยมและพูดคุยกับเจ้าของร้าน

เพราะยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อน	คุณธนา		วรรัตนสุภากุล			(ตุ๊ก)	จึงได้นิมนต์	พระครูวิเทศฯ	และหมู่คณะไปหาคุณเจี๊ยบ

ที่ร้านอาหารของวรรณ	 ได้พบปรึกษาหารือกับคุณวรรณเจ้าของร้านได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ที่มาเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อ

ต้องการหากำาลังสนับสนุนในการสร้างวัดเมื่อคุณวรรณได้รับทราบแล้ว	 	 ยินดีให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนอย่าง

เต็มที่ไม่มีปัญหาและพระครูวิเทศ	ฯ	
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	 พร้อมด้วยหมู่คณะก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยี่งในขณะนั้นเวลา	 13.30	 น.	 ร้านยุ่งมากคุณเจี๊ยบจึง

ถือโอกาสช่วยบริการแขกและลูกค้าแทนคุณวรรณให้คุณวรรณได้มีเวลามาให้การต้อนรับครูบา

อาจารย์พระสงฆ์ได้เต็มที่	 คุณวรรณ	 จึงได้มีโอกาสสนทนากับพระครูวิเทศ	 ฯ	 และคณะสงฆ์ที่มา

เยี่ยม	 ขณะเดียวกันก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้งเกี่ยวกับสร้างวัดในเมืองนิวคาสเซิลและ

เมืองใกล้เคียง	คุณวรรณได้รับทราบทุกอย่างแล้วพอใจเป็นอย่างมากจึงได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้าน	

Sanook	Thai	Restaurant	ชื่อคุณสุมาลี	(ปุ๊กกี้)จึงได้มาหาที่ร้านได้มีโอกาสพบกับพระครูวิเทศ	ฯ		

คณะสงฆ์และญาติโยมที่เดินทางมาด้วยต่างคนได้ทราบเรื่องแล้วมีความปิติดีใจกับคณะญาติโยมผู้อยู่ในพ้ืนที่ได้ให้

ความร่วมมือดังกล่าวเบื้องต้นนั้นโดยมี	คุณวรรณ,		คุณสุมาลี,	คุณหวาน,	และ	คุณมดเป็นต้นได้ให้การสนับสนุนในการ

สร้างวัดในครั้งนี้สักพักหนึ่งคุณปุ๊กกี้ก็ได้ลากลับบ้านส่วนคุณเจี๊ยบ	 ก็ได้ลากลับบ้านเช่นเดียวกันที่เมือง	 18	 Bimbadeen	

Dr.	 Inverell		NSW		2360	ส่วนพระครูวิเทศ	ฯ	พร้อมด้วยพระครูสมุห์ประเสริฐ,	พระมหาวิรัตน์,	คุณตุ๊ก,	คุณจริง,	ก็ได้

อำานวยอวยพรให้กับเจ้าของร้านคุณวรรณ,		Mr.	Terry		(คุณหนึ่ง	ซึ่งเป็นลูกชาย)	แล้วก็ได้เดินทางกลับมาซิดนีย์	ในเวลา	

17.00	น.	ซึ่งขณะเดินทางกลับมานั้นก็ได้เจอร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งชื่อร้าน		Basn	Thai	 	Restaurant	 	อยู่ในระแวก			

Salamander	 	 Bay	 	 พอไปถึงคุณตุ๊กได้ลงไปพบกับเจ้าของร้านและได้เจรจากันสักพักหนึ่งและได้เชิญเจ้าของร้านมาพบ

กับพระครูวิเทศ	 ฯ	 และคณะสงฆ์ที่รถสักพักหนึ่งก็ขอลาไปทำางานต่อ	 ส่วนพระครูวิเทศ	 ฯ	 พร้อมหมู่คณะก็ได้เดินทาง

กลับซิดนีย์	ถึงในเวลา	21.00	น.			

	 วันพุธที่		15	มกราคม	2557		

	 ในเวลา	16.00	น.		Mr,	Robert		Andren		Fraser		และคุณนวลศรี		ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ)	ได้ติดต่อประสานงานกับบริษัท

ซื้อขายที่ดินและได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมจากพระครูวิเทศฯ	พระมหาวิรัตน์	เพื่ออนุมัติและให้

คุณนวลศรี		ปิ่นทอง	(	เจี๊ยบ)	ได้ไปเซ็นสัญญาในวันต่อไป	

	 วันพุธที่	22	มกราคม		2557		

	 ตอนเช้าหลังจากเสร็จภาระกิจส่วนตัว	พระครูวิเทศฯ,	พระสากล,	 	พ.ต.ท.	สุจันทร์	พละกลาง,	 	 ไวยาวัจกรวัด

พุทธรังษี	แอนนันเดล	และคุณนวลศรี		ปิ่นทอง	(เจี๊ยบ),	คุณธนา	วรรัตนสุภากุล,	ได้นำารถมารับคณะเดินทางไปยัง	ร้าน

อาหารไทยที่เมือง	 Anna	 Bay	 ซึ่งมีคุณสองเป็นเจ้าของร้าน	 เพื่อประชุมปรึกษาหารือกับคณะญาติโยมในการทำาบุญเปิด

วัด	 	พอไปถึงได้เวลาพอดี	คุณวรรณ,	น้องหนึ่ง,	น้องสอง,	น้องบัดดี้,	คุณโก,้	คุณต่าย,	ได้เตรียมอาหารถวายพระสงฆ์

หลังจากฉันเสร็จแล้วก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันพอประมาณแล้วก็ได้ให้พรและทุกคนเตรียมตัวกันไปดูบ้านและที่ดินที่

จะทำาการเช่าซึ่งก็เป็นที่พอใจกันจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไป	พระครูวิเทศฯ	พร้อมด้วยคณะญาติโยมไปพบ	คุณปูMedow-

ie	 และเพื่อนๆ	 ที่บ้านได้สนทนากันสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นำาคณะญาติโยมไปดูบ้านและที่ดินอีกเมื่อทุกคนเห็นบ้านและ

ที่ดินแล้วก็เป็นที่พอใจกัน	 จากนั้นพระครูวิเทศฯ	 	ก็ได้เดินทางกลับไปซิดนีย์ในระหว่างทางได้ไปพบคุณมด,	คุณไหม	ที่

บ้านเพื่อเยี่ยมเยือนส่งข่าวเกี่ยวกับการเปิดวัดในวันที่	15	กุมภาพันธ์	2557	ที่จะถึงนี้	ในขณะนั้นพระครูวิเทศฯ	ได้ปรึกษา

หารือและสนทนาเกี่ยวกับการสร้างวัดอยู่หลาย	 ๆ	 อย่างทุกคนได้รับทราบแล้วก็ดีใจให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในขณะ

นั้นเป็นเวลา	22.40	น.จึงได้ขอตัวลาญาติโยมเดินทางกลับซิดนีย์ถึงวัดพุทธรังษี	แอนนันเดลประมาณ	00.15	น.	พักผ่อน

ตามอัธยาศัย

	 	วันเสาร์ที่	25	มกราคม	2557			
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

	 เสร็จจากนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์แล้ว	พระครูวิเทศฯ	พระมหาวิรัตน์	 	คุณสมวงศ์	 เวยยาวัจมัย	ซึ่งเป็น

โยมอุปถัมภ์วัดคนหนึ่งและคุณนวลศรี	 ปิ่นทอง	 (เจี๊ยบ)	 ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารของวัดและ

คุณธนา	 วรรัตนสุภากุล(ตุ๊ก)ได้นำารถมารับคณะ	 5	 ท่านได้เดินทางออกจากวัดประมาณ	 07.00	 น.	 มุ่งสู่เมือง	 Medowie		

เพื่อฉันภัตตาหารที่ร้านอาหารไทยJasmine	 	 Thai	 	 Restaurant	 	 ซึ่งคุณเหมี๋ยว	Mr.	 Tom	 	 เป็นเจ้าของร้านในขณะนั้นมี

ญาติโยมมาร่วมทำาบุญประมาณ	6	-	7	คน	โดยมี	คุณสุมนฑา	บุญประเสริฐ	(ป้าเต็น)

ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนไทยในเมือง	Newcastle	ได้ร่วมถวายอาหารแด่พระสงฆ์	หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จ		

คุณสุรีพร	(อ้อย)	ซึ่งเป็นประธานสมาคมชุมชนชาวไทย	ในเมือง	Maitland	ได้เดินทางมาพบกับพระครูวิเทศฯ,	

พระมหาวิรัตน์	 และญาติโยมคณะกรรมการสมาคมร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานเปิดวัดป่าพุทธรังษี	 นิวคาส

เซิล		หลังจากนั้น	คุณนวลศรี	ปีนทอง	(เจี๊ยบ)	ได้นิมนต์	พระครูวิเทศฯ,	พระมหาวิรัตน์	ไปที่บริษัทซื้อขายที่ดินชื่อ	Dowling	

Real	Estate	เพื่อเซ็นสัญญาเช่า		Property		บ้านเลขที่	2972	Nelson	Bay	Road,	Salt	Ash	สัปดาห์ๆละ	550	เหรียญดอลลาร์

ออสเตรเลีย	 ในระยะ	1	ปีถึง	3	ปี	ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว	จึงได้เดินทางไปดูสถานที่บ้านและที่ดินที่เราจะเช่าเป็นวัดดัง

กล่าวข้างต้นนั้น	พอทุกคนไปเห็นสถานที่แล้วเป็นที่พอใจให้ความร่วมมือและได้ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นประวัติของวัด	หลังจาก

นั้นได้เดินทางไปเมือง	Nelson	Bay		เพื่อนัดหมายประชุมปรึกษาหารืออีกครั้งกับคณะญาติโยมอีกกลุ่มหนึ่งที่ร้านอาหาร

ไทย			Thai	for	tea	Restaurant	ของคุณวรรณ	(น้องหนึ่ง)	ซึ่งมีคณะญาติโยมมาร่วมประชุมประมาณ	

10	ท่าน	โดยมี	

	 	 	พระภิกษุสงฆ์	2	รูปคือ	
	 	 1.	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์		 2.	พระมหาวิรัตน์	สุเมธิโก

	 	 อุบาสก	-	อุบาสิกา	11	คน

	 1.THANAWAN	COSGROUE	(คุณวรรณ)	 		 5.คุณหวาน			 	 	 8.คุณสุมาลี		 	

	 2.คุณสุรีพร		 	 	 	 	 6.คุณแอ๋ว		 	 	 9.คุณนวลศรี	ปิ่นทอง		 	

	 3.คุณยุทธ์	และเพื่อน	1	คน		 				 	 7.คุณสมวงศ์	เวยยาวัจมัย		 10.Mr.Pukky

	 4.คุณธนา	วรรัตนสุภากุล		 	 	 	 	 	 	 	

	 ได้ประชุมปรึกษาหารือกันนานพอประมาณจึงได้ตกลงเป็นเอกฉันท์เกี่ยวการเตรียมงานเปิดวัด

ในวันเสาร์ที่	 15	 กุมภาพันธ์	 2557	 ศกนี้	 	 หลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายกลับ	 ส่วนพระครูวิเทศฯ	พร้อมด้วยคณะได้เดินทาง

กลับซิดนีย์และได้ถือโอกาสไปเยี่ยม	คุณปู	มอเตอร์ไซท์	ที่เมือง	Newcastle	เพื่อบอกข่าวงานเปิดวัดเมื่อคุณปูได้รับทราบ

แล้วยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนไม่มีปัญหาหลังจากนั้นพระครูวิเทศฯ	 พร้อมด้วยคณะจึงได้อำานวยอวยพรและลากลับ

ซิดนีย์มาถึงที่วัดพุทธรังษี	 แอนนันเดลในเวลา	 21.00	 น.	 จากความมุมานะอุสาหะของคณะสงฆ์และอุบาสก	 -	 อุบาสิกา	

เป็นเวลาร่วมกว่า	20	ปี	ที่พยายามจะก่อตั้งวัดให้เกิดให้มีขึ้นยังเมือง	Newcastle	ตลอดระยะเวลาที่ดำาเนินการรวมกลุ่ม

พุทธศาสนิกชนคนไทย	 -	 และชาวต่างชาติเพื่อให้ชุมชนแข็งแกร่งจนสามารถรวมตัวกันจัดตั้งวัดขึ้นได้ด้วยโดยเฉพาะใน

ความพยายามของ	ท่านพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	และอุบาสก	-	อุบาสิกา

ทุกท่านได้ประสบความสำาเร็จขึ้นได้ในระหว่างวันที่	6	มกราคม	2557		ได้ยื่นเรื่องขอเช่าบ้านเลข	บ้านเลขที่	2972	

Nelson	Bay	Road,	Salt	Ash	สัปดาห์ๆละ	550	เหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย	ในระยะ	1	ปีถึง	3	ปี	เพื่อเป็นสถานปฏิบัติ

ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ไปก่อนจนกว่าจะหาที่ถาวรได้ในอนาคตต่อไป	
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

อนุโมทนาพิเศษ

**************************************
 ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาอันดีที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทั้งแรงกายแรงใจ

และทุนทรัพย์ในการร่วมกันสร้างวัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล ให้เกิดมีขึ้นได้ โดยการนำาของท่าน

พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะญาติโยมกรรมการบริหาร วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 

 คุณสุมนฑา บุญประเสริฐ (ป้าเต็น), คุณสุรีพร มะคายลิส (อ้อย) และสมาชิกของสมาคม  

Hanter Region Australian-Thai Association ทุกท่านที่ได้รวมกลุ่มกันเข้มแข็งเป็นฐานรองรับในการ

สร้างวัดให้เกิดขึ้นและได้มอบเงินจากทางสมาคมจำานวน  $ 7,133.33 ให้กับทางวัด ฯ

 คุณณัชธนาภรณ์  ดีราษฎร์วิเศษ ร้านอาหาร The Best Thai ที่เสียสละทุนทรัพย์ในการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดทำาอาสนะสงฆ์และพรมปูพื้นทั้งที่ศาลาการเปรียญ,สถานที่ผู้ปฏิบัติธรรมและอื่นๆอีกมากมาย

 คุณเบน, คุณสายพิณ เจ้าของร้านอาหารไทย  Thara Thong Thai Restaurant 

บริจาคทุนทรัพย์ $ 5,000

 คุณชลี และครอบครัว โรงพิมพ์ Newtownprinting เอื้อเฟื้อในการจัดทำารูปภาพองค์พระสัมมา

สัมพุทธเจ้า และ รูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ร่วมทั้งจัดทำาป้ายวัด ฯ  โดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย ใด ๆ

 คุณธนาวรรณ คอสโกรฟ และครอบครัว  Anna Bay Thai. Thai For Tea 

สร้างตู้พระไตรปิฎกถวาย และชุดโต๊ะไม้แกะสลักพร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางวัดขาดเหลือ

 คุณนพดล ปะทุมศรี, คุณสุขุม บุญช่วย Blue Thai Restaurant จัดซื้ออุปกรณ์เต้น 15 หลัง

และโต๊ะ 15 ตัว พร้อมทั้ง เครื่องดูดฝุ่น ถวาย

 คุณบุญชีพ คลารัก Malai Thawng Thai Restaurant, บริจาคตู้สำาหรับเก็บผ้าไตร และเครื่องใช้ต่าง ๆ

 คุณปู Medowie, คุณกอฟล์ Medowie, คุณเหมี๋ยว Jasmin Thai Medowie  , คุณแม่แมว 

SAM (N Thai Sing), คุณสุมณฑา บุญประเสริฐ, คุณเมช Spoon Thai Restaurant, คุณปุ๊กกี้ Snook Thai 

Restaurant , คุณสายพิณ Thara Thong Thai Restaurant, น้องอ้อย Medowie, คุณอ้อย Siam Cafe 

Thai, คุณดวง Karuah, คุณแดง Cameron Park ดูแลภัตตาหารถวายพระภิกษุในแต่ละวัน

 Yim Thai Restaurant คุณแม่ประนอม เกียรติประเสริฐ, คุณนวลศรี ปิ่นทอง (เจี๊ยบ) 

ช่วยอำานวยความสะดวกตามกำาลังที่จะพึ่งทำาได้ให้กับครูบาอาจารย์เพื่อดำาเนินการสร้าง

วัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล

 และพุทธศาสนิกชน อุบาสก - อุบาสิกา ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล

ที่ไม่ได้ออกนามมา ณ ที่นี้ 
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ภายในวัด ก่อนเปิดวัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

ชุมชนชาวไทยใน Newcastle-Nelson Bay

ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๗
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

ภายในศาลา วัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล
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พิธีเปิดวัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล
วันเสาร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗
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พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์

ประธานฝ่ายพระสงฆ์ ในพิธีเปิดวัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล
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คุณธีรเทพ พรหมวงศนนท์ กงสุลใหญ่นครซิดนีย์

ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดวัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล
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คณะศรัทธาชุมชนชาวไทยจากเมืองต่างๆ NSW
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คณะศรัทธาชุมชนชาวไทยจากเมืองต่างๆ NSW
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เบื้องหลังแห่งความสำาเร็จก่อนเปิดวัด
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อุบาสก-อุสิกาปฎิบัติธรรมสวดมนต์นั่งภาวนาทุกวัน
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	 อานิสงส์สร้างวัดและอื่นๆ

	 หรือส่วนประกอบของวัด	เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำานักอาศัยที่ปฎิบัติธรรม	ที่ประกอบ

กุศลกิจ	อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล	ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์	คือ	ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์

	 *พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ดังนี้

	 1."	ผู้ใดให้ที่พักอาศัย	ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง	"	(สังยุตตนิกาย	สคาถวรรค)

	 2.ผู้ให้ที่พักอาศัย	ฯลฯ	ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ	ทั้งกลางวัน	ทั้งกลางคืน	เขาตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีล

เป็นผู้ไปสวรรค์	(วนโรปสูตร)

	 3.ในวิหารทานกถา	พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า	การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์	เป็น

สมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข	ทั้งผู้รับและผู้ถวาย	ซึ่งทรงแสดง	อานิสงส์ไว้ว่า	เป็นยอดของสังฆทาน	เป็นปัจจัยให้

ประสบความเกษมศานต์	จนบรรลุถึงพระนิพพาน	เป็นที่สุด

	 *อานิสงส์การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา

	 การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำาบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก	และผู้ที่ทำาบุญ

ถวายที่ดินนี้นับว่า	เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง	ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้	ไม่ว่าจะ

เป็น	กุฏิ	โบสถ์วิหาร	หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด	ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลัง

จากที่ได้ซื้อที่ดิน	ถวายนี้	ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด	เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็

ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้สร้างถวาย

	 โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้าง	สาธุชน	และเป็นเหตุให้บังเกิดพระ

อริยะบุคคล	อันมีพระโสดาบันเป็นต้น	ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น	ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายใน

บวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับ	อานิสงส์ดังกล่าวด้วย	ยังจะเป็นบุญหนุนนำาทำาให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธร

รมยิ่งๆขึ้นไป	หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติ	หากผู้นั้นสามารถทำากำาลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง	10	ประการแล้ว	

การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง	อันจะบังเกิดจากการได้

ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำาหรับปฎิบัติธรรม	ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำาความดี	ทั้งการทำาทาน	รักษาศีล	

และเจริญภาวนา	เพื่อเป็นกำาลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน	ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้

	 1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส	เหมาะแก่การทำาความดี	สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป

	 2.ทำาให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำา

	 3.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก

	 4.ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลย่อมสำาเร็จได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์

	 5.ได้รูปกายที่สวยงาม	เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย	รูปสมบัติ	ทรัพย์สมบัติ	และคุณสมบัติ

	 6.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่	มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง	ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โตและมีอาณาเขตกว้าง	

	 ใหญ่ไพศาล

	 7.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

	 8.มีพร้อมด้วยสุข	3	ประการ	เข้าถึงพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพาน

	 เป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
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	 9.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต	เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ	เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดิน

	 เป็นของตนเอง	และเป็นที่ดินที่มีทำาเลดีเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเราจะไม่ต้องเร่ร่อนไม่อดอยาก

	 10.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม	เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา	

	 เป็นทำาเลดีค้าขายก้าวหน้า	ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ

	 11.เป็นกุศลหนุนนำาทำาให้เกิดการบรรเทากรรม	ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำากิน	ต้องเช่าเขา	ถูกเขาโกงที่	

	 หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ	แย่งกันอยู่	แย่งกันใช้

	 (หมายเหตุ)	ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำาให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ	และสุขคติภูมิต่างๆนับจำานวนกัปป์ไม่ถ้วน	

ตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย	ซึ่งเป็นผลแห่งการกระทำาทั้ง	สังฆทาน	วิหารทาน	และธรรมทาน	อันจะบังเกิดขึ้นจาก

การถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานัปประการ

	 *อานิสงส์ในการซื้อที่ดินถวายวัด

	 ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม	ด้วยเพราะอานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้แก่พุทธ

ศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	เกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง	และเป็นที่ดินที่มีทำาเลดี	เป็นที่ต้องการ

ของคนทั้งหลาย	เราจะไม่ต้องเร่ร่อน	ไม่อดอยาก	เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล	แก้

กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำากิน	ต้องเช่าเขา	ถูกเขาโกงที่	หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ	แย่งกันอยู่	

แย่งกันใช้

	 *การทำาบุญด้วยการถวายที่ดิน

	 ผู้ที่ทำาบุญด้วยการถวายที่ดินแด่พระสงฆ์	นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่	จะได้เป็นใหญ่เป็นโต	เป็นผู้

ปกครองแผ่นดินหรือบริหารประเทศ	ความที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จึงมีคนพากันยกย่องสรรเสริญจำานวนมาก	ในเรื่องของความ

มั่นคงทางกายและใจ	ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเป็นผู้ที่หนักแน่น	ทำาการใดก็เจริญและได้รับการยอมรับอยู่ตลอด	จะมี

ความสุขทั้งชีวิตเลยทีเดียว

	 *อานิสงส์สร้างกุฎีวิหาร

	 ในกาลครั้งนั้น	สมเด็จพระบรมศาสดา	เสด็จประทับอยู่	ณ	ลัฏฐิวันสวนตาลหนุ่ม	พระองค์เที่ยวโปรดเวไนยสัตว์

ให้ได้มรรค	4	ผล	4	ในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสาร	ได้ครองราชสมบัติที่กรุงราชคฤห์ก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า	

แล้วก่อสร้างกุฎีวิหารในพระราชอุทยานเวฬุวัน	สวนป่าไม้ไผ่	ให้เป็นวัดแรกในพุทธศาสนาถวายแก่องค์สมเด็จ

พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์	500	รูป	พร้อมกับถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสมเด็จพระบรมศาสดา	พร้อมกับภิกษุ

สงฆ์เสร็จภัตกิจแล้ว

	 พระเจ้าพิมพิสารทูลถามว่า	ภนฺเต	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุชนทั้งหลายมีใจศรัทธา	ปสันนาการ	เลื่อมใสมา

ก่อสร้างกุฎีวิหารถวายเป็นสังฆทานนั้น	จะได้ผลานิสงส์เป็นประการใด	ขอให้พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ข้า

พุทธเจ้า	พร้อมบริษัททั้งหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า	องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรม

เทศนาว่า	ดูกรมหาบพิตรพระราชสมภาร	บุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัยแล้วก่อสร้างกุฎีวิหารศาลาคูหา	

น้อยใหญ่	ถวายเป็นทาน	จะประกอบด้วยผลอานิสงส์มาก	เป็นอเนกประการนับได้ถึง	40	กัลป์
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

	 *การทำาบุญ

	 ทำาบุญอย่างไรให้ได้บุญมาก	ต้องทำาบุญถูกที่	ถูกเวลา	ตรงกับความต้องการ	และสิ่งที่ทำาบุญจะต้องเป็น

ประโยชน์สำาหรับคนส่วนมากวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	เป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำาความดี	การ

ทำาบุญเพื่อสร้างวัด	จึงได้อานิสงส์เป็นอย่างมาก	เพราะเงินที่ทำาบุญมีส่วนให้วัดสำาเร็จได้	ถ้าไม่มีเราวัดคงจะสำาเร็จไม่ได้		

จากอรรถกถาขุททก	และที่สำาคัญเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่	ไปอีกนานเท่านาน

	 *ผลแห่งการทาน	จะสมบูรณ์ได้อย่างไร

	 ใจความว่า	พระศาสดาได้เสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร	แห่งกรุงสาวัตถี	มีมาณพคนหนึ่งเป็นช่างทอง

ทำาการขายทองรูปพรรณอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้น	จนมั่งมีโภค	ทรัพย์สมบัติมากอยู่มาวันหนึ่งมาณพนั้นมาคิดว่า	เราค้าขาย

ทองก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำาดับ	ทรัพย์ที่หามาได้โดยยาก	ก็ไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยเร็ว	ตริตรองหาวิธีที่

จะเก็บทรัพย์ให้ได้อยู่นาน	ก็ไม่พบวิธีที่จะป้องกันความเสื่อมเสียของทรัพย์ได้	เพราะว่าทรัพย์เป็นของกลางเป็นเครื่อง

อาศัยของคน	ทุกคน	สุดแล้วแต่ใครจะขยันหมั่นเพียรหามาได้เท่านั้น	ถึงแม้จะหามาได้มากก็ดี

	 ถ้าขาดปัญญาเป็น	เครื่องรักษาทรัพย์แล้วทรัพย์นั้นก็ไม่คงทนอยู่ได้	แม้จะอยู่ได้ตลอดไปตนเองก็มีชีวิตยืนนาน

ที่จะบริโภค	ต่อไปไม่ได้เพราะความตายย่อมมาพรากตนให้หนีไปเสียจากทรัพย์เมื่อสิ้นชีพแล้ว	ทรัพย์เหล่านั้น	ก็ไม่	

ติดตามตนไปปล่อยไว้ให้คนอื่นเขาใช้สอยอย่างสบาย	เห็นมีอยู่แต่อย่างเดียวเท่านั้น	ที่จะติดตามตัวไป	ในอนาคต	คือ

ฝังทรัพย์ไว้ในพุทธศาสนา

ภายในศาลาการเปรียญ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

	 	 	 	 	 	 ศีล	5	มีความหมายคือ	
	 	 	 	 	 	 1.	เว้นจากทำาลายชีวิต

	 	 	 	 	 	 2.	เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้	

	 	 	 	 	 	 3.	เว้นจากประพฤติผิดในกาม	

	 	 	 	 	 	 4.	เว้นจากพูดเท็จ

	 	 	 	 5.	เว้นจากของเมา	คือ	สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

	 	 	 	 	 	 อาราธนาศีล	5	
	 	 	 (ถ้าคนเดียวเปลี่ยนจากคำาว่า	"มะยัง"	เป็น	"อะหัง"	และ	"ยาจามะ"	เป็น	"ยาจามิ")

	 	 	 	 	 มะยัง	ภันเต	วิสุง	วิสุง	รักขะณัติถายะ	

	 	 	 	 	 ติสะระเณนะ	สะหะ	ปัญจะ	สีลานิ	ยาจามะ	

	 	 	 	 	 ทุติยัมปิ	มะยัง	ภันเต	วิสุง	วิสุง	รักขะณัตถายะ	

	 	 	 	 	 ติสะระเณนะ	สะหะ	ปัญจะ	สีลานิ	ยาจามะ	

	 	 	 	 	 ตะติยัมปิ	มะยัง	ภันเต	วิสุง	วิสุง	รักขะณัติถายะ

	 	 	 	 	 ติสะระเณนะ	สะหะ	ปัญจะ	สีลานิ	ยาจามะ

	 	 ข้าแต่	ท่านผู้เจริญ	ข้าพเจ้าทั้งหลาย	ขอสมาทานศีล	5	พร้อมด้วยไตรสรณคมน์	

	 	 	 เพื่อประโยชน์แห่งการรักษา	เป็นข้อ	ๆ

คำาสมาทาน	ว่า	
ปาณาติปาตา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า)

อทินนาทานา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ

	(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากการลัก	,ฉ้อ	ของผู้อื่นด้วยตนเอง	และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก	ฉ้อ)

กาเมสุมิจฺฉาจารา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

มุสาวาทา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากการพูดเท็จ	คำาไม่เป็นจริง	และคำาล่อลวง	อำาพรางผู้อื่น)

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฺฺฺฐานา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากการดื่มสุรา	เมรัย	เครื่องดองของทำาใจให้คลั่งไคล้ต่าง	ๆ	)	
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

	 	 	 	 	 	ศีล	8	มีความหมายคือ	
สำาหรับฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยรักษาในบางโอกาส	หรือมีศรัทธาจะรักษาประจำาก็ได้	เช่น	แม่ชีมักรักษาประจำา	หัวข้อ

เหมือนศีล	5	แต่เปลี่ยนข้อ	3	และเติมข้อ	6-7-8	คือ

1.	เว้นจากทำาลายชีวิต	

2.	เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้	

3.	เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์	คือเว้นจากร่วมประเวณี	

4.	เว้นจากพูดเท็จ	

5.	เว้นจากของเมา	คือ	สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	

6.	เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล	คือเที่ยงแล้วไป	

7.	เว้นจากฟ้อนรำา	ขับร้อง	บรรเลงดนตรี	ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์	การทัดทรงดอกไม้	ของหอม	

			และเคลื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง	

8.	เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่	หรูหราฟุ่มเฟือย

																 	 	 	 	 อาราธนาศีล	8	
(ถ้าคนเดียวเปลี่ยนจากคำาว่า	"มะยัง"	เป็น	"อะหัง"	และ	"ยาจามะ"	เป็น	"ยาจามิ")

มะยัง	ภันเต	ติสะระเณนะ	สะหะ	อัฏฐะ	สีลานิ	ยาจามะ	(ว่า	3	ครั้ง)

ข้าแต่	ท่านผู้เจริญ	ข้าพเจ้าทั้งหลาย	ขอสมาทานศีล	8	พร้อมด้วยไตรสรณคมน์	เพื่อประโยชน์แห่งการรักษา	เป็นข้อ	ๆ

																 	 	 คำาสมาทาน	ว่า		(ภาษาไทยไม่ต้องสมาทาน)
1.	ปาณาติปาตา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า)

2.	อทินนาทานา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากการลัก	,ฉ้อ	ของผู้อื่นด้วยตนเอง	และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก	ฉ้อ)

3.	อพฺรหฺมจริยา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากอสัทธรรม	กรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์)

4.	มุสาวาทา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากการพูดเท็จ	คำาไม่เป็นจริง	และคำาล่อลวง	อำาพรางผู้อื่น)

5.	สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	

(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากการดื่มสุรา	เมรัย	เครื่องดองของทำาใจให้คลั่งไคล้ต่าง	ๆ	)

6.	วิกาลโภชนา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล)

7.	นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา	มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	(ข้าพเจ้า

สมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากพูด	ฟัง	ฟ้อนรำา	ขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่าง	ๆ	และดูการเล่นที่เป็นข้าศึกแก่

กุศล	และทัดทรงตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับและดอกไม้ของหอม	เครื่องทาเครื่องย้อม	ผัดผิวให้งามต่าง	ๆ)

๘.	อุจฺจาสยนมหาสยนา	เวรมณี	สิกฺขาปทำ	สมาทิยามิ	(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท	คือ	เว้นจากนั่ง	นอน	เหนือเตียง	

ตั่ง	มีเท้าสูงเกินประมาณ	และที่นั่ง	ที่นอนอันสูงใหญ่	ภายในใส่นุ่นและสำาลี	อาสนะอันวิจิตรไปด้วยลดลายงามด้วย

เงินทองต่าง	ๆ)		อิมานิ	อัฏฐะ	สิกขาปะทานิ	สะมาทิยามิ	(ว่า	3	ครั้ง)	
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

คำาถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว
*****************************************

(ว่า	นะโม	3	จบ)
อิมานิ,	มะยัง	ภันเต,	สังฆะทานานิ,	สะปะริวารานิ,	สีละวันตัสสะ,	โอโณชะยามะ,	สาธุโน	ภันเต,

สีละวันโต,	อิมานิ,	สังฆะทานานิ,	สะปะริวารานิ,	ปะฏิคคัณหาตุ,	อัมหากัญเจวะ,	

มาตาปิตุ	อาทีนัญจะ,ญาตะกานัง,	ทีฆะรัตตัง,	หิตายะ,	สุขายะ,	อัตถายะ	ฯ

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ,	ข้าพเจ้าทั้งหลาย,	ขอน้อมถวายเครื่องไทยทาน,	กับทั้งบริวารทั้งหลาย

เหล่านี้,	แก่พระคุณเจ้า,	ขอพระคุณเจ้าจงรับ,	เครื่องไทยทาน,	กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,	ของ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย,	เพื่อประโยชน์,	และความสุข,	ความเจริญ,	แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,	และข้าพเจ้า

ทั้งหลาย,	ขออุทิศส่วนกุศลนี้,	ไปให้แก่,	ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย,	ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น,	ถ้าตก

ทุกข์,	ก็ขอให้พ้นจากทุกข์,	ถ้ามีความสุข,ก็ขอให้มีความสุขยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป,	ตลอดกาลนานเทอญ	ฯ

คำาถวายสังฆทานวันเกิด	-	ทั่ว	ๆ	ไป
*****************************

(ว่า	นะโม	3	จบ)

อิมานิ,	มะยัง	ภันเต,	สังฆะทานานิ,	สะปะริวารานิ,	สีละวันตัสสะ,	โอโณชะยามะ,	สาธุโน	ภันเต,

สีละวันโต,	อิมานิ,	สังฆะทานานิ,	สะปะริวารานิ,	ปะฏิคคัณหาตุ,	

อัมหากัง,	ทีฆะรัตตัง,	หิตายะ,	สุขายะ	ฯ

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ,	ข้าพเจ้าทั้งหลาย,	ขอน้อมถวาย,	เครื่องไทยทาน,	กับทั้งบริวารทั้ง

หลายเหล่านี้,	แก่พระคุณเจ้า,	ขอพระคุณเจ้าจงรับ,	เครื่องไทยทาน,	กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่า

นี้,	ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,	เพื่อประโยชน์,	และความสุข,	ความเจริญ,	แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,	

ตลอดกาลนานเทอญ	ฯ
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ประวัติและความเป็นมาของ

วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

	 อนุสนธิ	วัดพุทธรังษี	ตั้งอยู่เลขที่	88	ถนนสแตนมอร์	ได้ทำาพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการ			เมื่อวัน

อาทิตย์ที่	24	พฤษภาคม	2518	ต่อมาวัดได้เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนิกชน	ทั้งในด้านการศึกษาพระพุทธ

สาสนา	การปฏิบัติธรรมและการประกอบพิธีกรรม	เนื่องในวันสำาคัญต่าง	ๆ	ทางพระพุทธศาสนา	แต่

เนื่องจากสถานที่ของวัดคับแคบมาก	ไม่พอเพียงที่จะรองรับศรัทธาของพุทธ	ศาสนิกชนที่มาเยี่ยม

วัดและร่วมทำาบุญ		นอก	จากนี้ยังมีปัญหาด้านการจราจร	เรื่องจอดรถบริเวณหน้าวัดอีกประการ

หนึ่งด้วยวัดพุทธรังษี	และญาติโยม	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พยายามหาวิธีการแก้ปัญหา	เรื่องการ

จอดรถบริเวณหน้าวัดมาโดยตลอด	เพื่อที่จะจัดหาสถานที่เหมาะสม	แลอำานวยความสะดวกแก่

พุทธศาสนิกชน	และประชาชนทั่วไป	ในการนี้ทางวัดได้เริ่มสำารวจหาสถานที่แห่งใหม่อันเหมาะ

สม	เพื่อที่จะหาช่องทางขยับขยายวัดไปอยู่ในเขตที่สามารถใช้ประ	กอบพิธีกรรมทางศาสนา	

อย่างถูก	ต้องตามกฎหมายของท้องถิ่นได้	อย่างไรก็ตาม	ทางวัดไม่เคยประสบความสำาเร็จใน

การยื่นซองประกวดราคาตามประเพณีนิยม	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น	และทาง

วัดก็ได้ทำาหนังสือรายงานการเคลื่อนไหวของทางวัด	ให้แก่มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปภัมถ์	แจ้งให้ทราบอยู่ตลอดเวลา			ต่อมา	ในราวประมาณเดือนมีนาคม	2538	วัดพุทธรังษี	ได้สำารวจ

พบบ้านพร้อมอาคารที่ดินซึ่งเจ้าของประกาศขาย	ณ	อาคารเลขที่	49Trafalgar	Street,	Annandale	NSW	2038	มีความ

เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้งวัดพุทธรังษีแห่งใหม่	อีกทั้งยังเป็นพื้นที่	ที่สามารถจะทำาการพัฒนาต่อไปได้		อีกพื้นที่แห่ง

ใหม่นี้	ประกอบด้วยบ้านตึกขนาดหนึ่งชั้นครึ่ง	มีสี่ห้องนอน	สองห้องน้ำา	ใต้ถุนยกสูงสามารถใช้เป็นที่เก็บสัมภาระได้

มากมาย	นอกจากนี้ยังมีอาคารคอนกรีตสองหลังซึ่งสามารถที่จะดัด	แปลงเป็นศาลา	หรืออาคารเอนกประสงค์ได้

ในอนาคต	พื้นที่แห่งใหม่นี้มีขนาดความกว้าง	คูณ	ยาว	เท่ากับ	20.12	เมตร	คูณ	60.35	เมตรหรือเท่ากับ	12,140.24	

ตารางเมตร	หรือเท่ากับ	303.56	ตารางวา	ซึ่งอาคารพร้อมที่ดิน	บ้านเลขที่	49	ถนนทราฟัลการ์	แอนนันเดล	มีกำาหนด

ประกาศขาย	ในวันที่	16	มกราคม	2538	ด้วยวิธีการประมูลประกวดราคาก่อนที่จะดำาเนินการตัดสินใจเข้าร่วมการ

ประกวดราคา	วัดพุทธรังษี	ได้ขอให้บริษัท	เรย์	ไวท์	(Ray	white)	ตรวจสอบ	และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพื้นที่ดัง

กล่าว	สามารถใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธี	กรรมทางศาสนาได้หรือไม่	เมื่อทางบริษัทได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว	จึงได้

แจ้งให้ทางวัดทราบว่า	สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่	ที่สามารถจะขออนุญาตเป็นศาสนสถานได้	ดังนั้น	
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	 ในวันที่	16	มกราคม	2538	เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	พระเดชพระคุณฯ	พระสุวีรญาณ	(ปัจจุบันคือพระธรรมเจติ

ยาจารย์)		ดังนั้น	ในวันที่	16	มกราคม	2538	เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	พระเดชพระคุณฯ	พระสุวีรญาณ	(ปัจจุบันคือพระ

ธรรมเจติยาจารย์)	ได้มอบหมายให้นายมานพ	เกียรติประเสริฐ	และนายกุลกุมุท	สิงหรา	ณ	อยุธยา	เป็นผู้แทนเข้าร่วม

การประมูลประกวดราคาซื้นที่ดิน	และอาคารเลขที่	49	ถนนทราฟัลการ์	แอนนันเดล	ซึ่งประมูลได้ในราคา	

710,000.00	ดอลล่าร์	(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น	เหรียญออสเตรเลีย)	

	 วันที่	17	มีนาคม	2538	วัดพุทธรังษี	ได้ทำาหนังสือแจ้งให้ทางมูลนิธิฯ	ทราบถึงความเป็นไปเรื่องการจัด

ซื้อที่ดิน	และอาคารสร้างวัดแห่งใหม่	และได้เสนอชื่อนายกุลกุมุท	สิหรา	ณ	อยุธยา	เป็นผู้แทนของมูล				

นิธิฯ	ในขณะนั้น	ได้มีหนังสือแจ้งให้	วัดพุทธรังษี	ทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระประสงค์	ให้

รักษาวัดพุทธรังษีแห่งแรกเลขที่	88	ถนนสแตนมอร์	เอาไว้มิให้ขาย	และให้ยืมเงินทุนสำารองจ่ายเป็น

จำานวนเงิน	10,000,000.00	บาท	(สิบล้านบาทถ้วน)	ตามจำานวนที่ทางวัดได้มีหนังสือแจ้งให้แก่ทางมูลนิธิ

มหามกุฎฯทราบ	และขอให้วัดพุทธรังษีทำาหนังสือสัญญากำาหนดเงื่อนไขในการชำาระเงินด้วย	และในโอกาสเดียวกัน

นี้ทางมูลนิธิมหามกุฎและวัดบวรนิเวศได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณฯ	พระธรรมเมธาภรณ์		(ปัจจุบันคือ	พระสาสน

โสภณ)	วัดราชบพิธ	กรุงเทพฯ	เดินทางมาช่วยพิจารณา	และตรวจสอบดูสภาพความเหมาะสม	ในการซื้อที่ดินอาคาร	

เพื่อสร้างวัดแห่งใหม่	ณ	บ้านเลขที่	49				ถนนทราฟัลการ์	แอนนันเดล	อีกด้วยสำาหรับการทำาหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน

ทุนสำารองจ่ายในการสร้างวัดแห่งใหม่เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์	ซึ่งเป็นสมบัติของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยนั้น	มี

การทำาสัญญากู้ยืมเงินเป็นดังนี้	

	 1.	กำาหนดชำาระเงินเป็นรายปี	ๆ	ละหนึ่งล้านบาทถ้วน	รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น	10	ปี	โดยให้เริ่มผ่อนชำาระครั้ง

แรก	ในปีพุทธศักราช	2540	เป็นต้นไป	

	 2.	หากปีใดที่วัดพุทธรังษี	เกิดขัดข้อง	และไม่สามารถชำาระคืนเงินได้ครบตามจำานวนเงื่อนไขในข้อแรก	ก็ให้

ผ่อนผันกับมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยเป็นคราว	ๆ	ไป	จนกระทั่งการชำาระหนี้จะเสร็จสิ้นลง	

	 หลังจากชำาระเงินครบตามจำานวนดังกล่าวแก่เจ้าของบ้าน	โดยผ่านทางทนายความของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อย

แล้ว	ก่อนฤดูกาลเข้าพรรษา	ปีพุทธ	ศักราช	2538	โดยมีพระถาวร	จันทรเสโน	วัดป่าพุทธรังษี	ลูเมียห์	ได้เดินทาง

กลับประเทศไทยเพื่อเยี่ยมเยีอนโยมแม่	ที่อุดรธานีและได้ถือโอกาสได้พบพระอภิชัย	อภิปุญโญ	ที่			วัดโยธานิมิต					

อ.เมือง	จ.อุดรธานี	จึงได้ทาบทามและนิมนต์	พระอภิชัย	อภิปุญโญ	มาช่วยงานพระธรรมทูต	ที่ประเทศออสเตรเลีย	

พระอภิชัย	อภิปุญโญ	จึงได้ตกลงตามความประสงค์	หลังจากนั้นพระถาวร	จันทรเสโน	ก็ได้นำาเรื่องดังกล่าวไปกราบ

เรียน	พระเดชพระคุณ	พระราชวิสุทธิมุนี		เจ้าอาวาส		วัดพุทธรังษี	สแตนมอร์	และประธานกรรมการบริหารคณะ

สงฆ์ธรรมยุตออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้รับทราบเกี่ยวกับการนิมนต์พระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจ	ดังนั้นพระเดช

พระคุณ	พระราชวิสุทธิมุนี	จึงได้ทำาหนังสือขอตัว	พระอภิชัย	อภิปุญโญ	วัดทิพยรัฐนิมิตร	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	จากสำานัก

ฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	มหาเถระสมาคมจึงได้อนุมัติให้	พระอภิชัย	อภิปุญโญ	ได้เดินทางไปเป็นพระ

ธรรมทูต	ณ	ประเทศออสเตรเลีย	ในขณะนั้นโดยมีคุณทัศนีย์	เรืองวรพจน์		ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิธัมม

ธรา	วัดธัมมธโร	กรุงแคนเบอร์รา	ได้ดำาเนินการเรื่องขอวีซ่าถวายแด่พระอภิชัย	อภิปุญโญ	เพื่อเดินทางไปปฏิบัติ

ศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตสืบต่อไป
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ต่อมาภายหลัง	พระสงฆ์จำานวนหนึ่ง	ได้ย้ายจากวัดพุทธรังษี	สแตนมอร์	เข้ามาพำานักอาศัยอยู่	วัดพุทธรังษี	

แอนนันเดล	แห่งใหม่	เพื่อเข้ามาอยู่จำาพรรษาตามกาลเวลาดังกล่าว	เมื่อวันที่		8	กรกฏาคม	2538	และใน

ระยะต่อมา	2	-	3	วันพระอภิชัย	อภิปุญโญ	ได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตประจำา	ณ	

วัดพุทธรังษี	49	Trafalgar	St.,	Annandale	Sydney		NSW		2038	Australia	เมื่อวันอังคาร	ที่	11	กรกฏาคม	

2538		ดังกล่าวมาข้างต้น	

โดยสรูปแล้วในพรรษากาลนี้มีพระภิกษุสงฆ์จำานวน	5	รูป	ซึ่งมี

	 	 1.พระเดชพระคุณฯ	พระราชวิสุทธิมุนี	(ปัจจุบันคือพระธรรมเจติยาจารย์)	

	 	 			เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ	ฯ	บางเขน	กรุงเทพมหานคร

	 	 	 2.	พระครูปลัดย้อย	ปุสสิโย	(พระครูวิฑูรธรรมกิจ)

	 	 	 3.	พระอภิชัย	อภิปุญโญ	(พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์)

	 	 	 4.		พระพงษ์ศักดิ์	โสวโร	

	 	 	 5.		พระสุชาติ		ศรีเพ็ญ

ต่อมาภายหลังก็ได้บูรณะปฎิสังขรณ์ที่พักอาศัยจนกว่าจะแล้วเสร็จได้เป็นเวลา	 3	 ปี	 จึงได้ประกอบพิธีเปิดวัดอย่างเป็น

ทางการ	ในวันที่	31	มกราคม	2542	ซึ่งมีคณะพระเถรานุเถระจากประเทศไทยมาร่วมงานประมาณ	50	รูป

ในขณะเดียวกันนั้นก็ได้	อาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระญาณวโรดม	(สมเด็จพระญาณวโรดม)	เจ้าอาวาสวัดเทพ

ศิรินทราวาส	กรุงเทพมหานคร	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	ฯพณฯเอกอัครราชทูตไทย	คุณลักษณาจันทร์	เลาหะพันธ์	และ

ท่านกงสุลใหญ่	นครซิดนีย์	คุณชัยยงค์	สัจจานนท์	เป็นประธานฝ่ายฆราวาส	และอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

ออสเตรเลีย	โดยมีนายกเทศมนตรีไลขาด	Gr.	Alice	Murphy	Councillor	Of	Liechhardt	Council	และเป็นประธาน

กรรมการพุทธศาสนาแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลล์	Mr.	Graeme	Lyall	Chairman	Buddhist	Council	Of		NSW.	เป็นต้น	ที่ได้มา

ร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการเปิดวัดครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นพระเดชพระคุณ	พระราชวิสุทธิมุนี	

จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย	เพื่อดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน	กรุงเทพมหานคร	สืบต่อไป

จนถึงปัจจุบันนี้	ส่วนพระอภิชัย	อภิปุญฺโญ	ก็ได้รับตำาแหน่งเป็นพระครูฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นราช	ที่	

พระครูปลัด	อภิชัย	อภิปุญฺโญ	และในขณะเดียวกันก็ได้รับตำาแหน่งเป็น

เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

กิจกรรมวันทำาบุญอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
	 ตามปกติวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	เป็นวัดไทยที่ถือปฏิบัติกิจสงฆ์ฉันเอกามื้อเดียว	วันทำาบุญพิเศษ	คือวัน

อาทิตย์สุดท้ายของเดือน	จะจัดกิจกรรมให้มีการทำาบุญโดยเริ่มพิธีด้วยการกล่าวคำาบูชาพระรัตนตรัย	สมาทานศีล	

รับศีล	โดยส่วนมากจะรับศีล	5	ในวันพระ	หรือวันธรรมสวนะ	จะรับถือปฏิบัติอุโบสถศีล	พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	

(ชัยมงคลคาถา)	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		หลังจากนั้น	พระสงฆ์ทั้งหมดก็จะออกเดินรับบิณฑบาต	ภายในบริเวณวัดด้านนอก

ศาลาอาคารเอนกประสงค์คู่แฝดของวัด		ถ้าหากว่า	วันไหนมีฝนตก	พระสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาต	ภายในศาลาด้านใน	

เพื่อป้องกันฝน	และสะดวกแก่ญาติโยมที่มาร่วมทำาบุญ	ในวันดังกล่าว

กิจกรรมวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา	และวันอื่นๆ
	 วัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	ได้ปฏิบัติศาสนกิจเช่นเดียวกันกับวัดไทยทุกแห่งทั้งที่ในประเทศไทย	หรือต่างประเทศ	

โดยเฉพาะวันสำาคัญ	หรือการปฏิบัติกิจวัตร	เกี่ยวกับวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิ	เช่น	วันวิสาขบูชา		วันมาฆบูชา		

วันอาสาฬหบูชา		วันเข้าพรรษา		วันออกพรรษา		วันทำาบุญกฐิน		วันเฉลิมพระชนมพรรษา	วันทำาบุญขึ้นปีใหม่		

วันสงกรานต์	เป็นต้น	ในส่วนที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีทางพระพุทธศาสนานั้น	พระสงฆ์	รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกา	และ

ชาวพุทธทั้งหลาย	ก็จะถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน	คือมีพิธีปฏิบัติธรรม	บำาเพ็ญเจริญจิตภาวนา	สาธยายพระพุทธมนต์	

รักษาอุโบสถศีล	และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนกันตามปกติ	

	 ส่วนกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกันอาทิ	เช่น	วันเฉลิมพระชนมพรรษา	หรือวันนักขัตฤกษ์อื่นๆ	จะประกอบพิธีให้

สอดคล้องกับวิถีไทย	วิถีพุทธ	เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวไทย	ให้ยั่งยืนสถาพรสืบต่อไป

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	และสาธารณสงเคาราะห์
	 เนื่องจากวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	ตั้งอยู่ในท่ามกลางชุมชน	การเดินทางคมนาคม	มีความสะดวกสบาย	เหมาะ

แก่การมาเยี่ยมเยือน	จึงมีประชาชนชาวไทย	และต่างประเทศมาเยี่ยมชมวัดอยู่ประจำามิได้ขาด	พระสงฆ์ได้ปฏิบัติ

ศาสนกิจบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรง	และทางอ้อมโดยปริยาย	โดยให้ความช่วยเหลือปฏิบัติศาสนกิจ	ให้

กับประชาชนเริ่มตั้งแต่แรกเกิด	จนกระทั่งวายชนม์	งานอีกประการหนึ่งคือ	เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางในชุมชนจึงมี

นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม	จนกระทั่งถึงระดับชั้นมัธยม	แม้กระทั่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	ได้มาเยี่ยมวัด	พร้อม

ทั้งได้ศึกษาพระพุทธศาสนา	เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้น		พร้อมกันนี้ทางวัดยังได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน

วัดพุทธรังษี	สอนภาษาไทยภาคฤดูร้อนอีกด้วย	ในการอบรมจริยธรรมและทำากิจกรรมร่วมกันอื่นๆ	เช่น	การทำาบุญ

ตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่	เป็นต้น	
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงเสด็จเยี่ยมพระครูปลัดอภิชัย อภิปุญโญ

 เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย 

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงเสด็จเยี่ยมพระครูปลัดอภิชัย อภิปุญโญ

 เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย 

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี,นายกรัฐมนตรี

เยี่ยมเยือนวัดพุทธรังษี แอนนันเดล ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

ศาสตราจารย์พิเศษ ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

เจ้าภาพกฐินประทานสมเด็จพระสังฆราชฯ พุทธศักราช ๒๕๕๐

คุณเกศกนก รุ่งสว่าง เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

กงสุลใหญ่ คุณเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 

เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

คุณสมวงค์ เวยยาวัจจมัย ร้านอาหารสิทธิธาดา

เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

คุณปรีชา-คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ ประธานบริษัท โรงงานน้ำาตาลทรายขาวเริ่มอุดม

เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

คุณอารัณย์-ธีราพร เดชมณีธรชัย *คุณวิโรจน์-วราภรณ์ ธัญญกิตติกุล

เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

คุณณัช,ดร.ภรณี,วิโรจน์,รัศมี,กมล,นุช,เพชรรัตน์ 

ประยูร,วิสุทธิ์,Kmon Driparanee

เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

คุณณัช,ดร.ภรณี,วิโรจน์,รัศมี,กมล,นุช,เพชรรัตน์

ประยูร,วิสุทธิ์,Kmon Driparanee

เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

คุณณัช,ดร.ภรณี,วิโรจน์,รัศมี,กมล,นุช,เพชรรัตน์ 

ประยูร,วิสุทธิ์,Kmon Driparanee

เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

งานบำาเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้สถานที่วัดเพื่อให้ชุมชนชาวไทยในนครซิดนีย์ 

ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๗

๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ใช้สถานที่วัดเพื่อให้ชุมชนชาวไทยในนครซิดนีย์ 

ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗

ประวัติ และความเป็นมาของ

พระพุทธศิริมหามงคล พระพุทธประธานประจำาวัดสังฆรัตนาราม 

สมเด็จพระญาณวโรดม ทรงเป็นประธานนำาไหว้พระ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์  โปรดเมตตามาเยี่ยม 

วัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

พระโสภณธรรมาภรณ์ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

ประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันเปิดวัดสังฆรัตนาราม โกล์โคสท์

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญญพฤกษ์  

ประธานพิธีในวันเปิดวัดสังฆรัตนาราม

กงสุลกิตติมศักดิ์ คุณบิล วิลเลียม เจมส์ ดันน์ ประจำานครบริสเบน
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗

แผนผัง วัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗

ใบประกาศนียบัตร รับรองสถานะภาพการจดทะเบียนเป็นองค์กรชาวพุทธ 

หรือพุทธสมาคมวัดสังฆรัตนาราม (โกลด์โคสท์)
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ประวัติความเป็นมาของการสร้างวัดสังฆรัตนาราม

 เมืองโกลด์โคสท์ รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย

	 โดยมี	พระครูปลัดอภิชัย	อภิปุญฺโญ	ปัจจุบัน	คือ	(พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์)	เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	
แอนนันเดล	นครซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย	และประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์	วัดพุทธรังษี	และวัดสังฆรัตนาราม	

และผู้ริเริ่มโครงการสร้างวัดสังฆรัตนาราม	โกลด์โคสท์	ดังกล่าว	เริ่มตั้งแต่	ปีพุทธศักราช	2540	เป็นต้นมา	คณะศรัทธา

ญาติโยม	อุบาสก	อุบาสิกา	ชุมชนชาวไทย	ที่อาศัยอยู่เมืองโกลด์โคสท์	และบริเวณเมืองใกล้เคียง	รัฐควีนส์แลนด์	

ได้นิมนต์พระสงฆ์จากนครซิดนีย์	อาทิ	เช่น	พระเทพญาณกวี	(ปัจจุบันดำารงสมณะศักดิ์ที่	พระธรรมเจติยาจารย์)	

พระวิบูลสีลาภรณ์	(ปัจจุบันดำารงสมณะศักดิ์ที่	พระเทพสีลาภรณ์)	และครูปลัดอรรถจริยานุกิจ	(ปัจจุบันดำารงสมณะศักดิ์

ที่	พระราชสีลาภรณ์)	เป็นต้น	เพื่อไปเยี่ยมเยือน	และเพื่อประกอบพิธี	เช่น	การทำาบุญเปิดร้านอาหาร	ทำาบุญขึ้นบ้าน

ใหม่	หรืองานบุญพิธีอวมงคล	เช่น	พิธีปลงศพ	เป็นต้น	ต่อมาจึงมีความดำารินิมนต์พระสงฆ์เพื่อให้อยู่จำาพรรษา	และประ

สงค์จะสร้างวัดไทย	ณ	เมืองโกลด์โคสท์	เนื่องจากชุมชนชาวไทยได้ขยายเติบโตมากขึ้น	ต้องการมีวัด	มีพระศาสนา	

เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ	

	 เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2547	จึงกราบนิมนต์พระเถรานุเถระทั้งหลายโดยมีพระเทพสีลาภรณ์	และ

พระราชสีลาภรณ์	เป็นต้น	พร้อมทั้งคณะสงฆ์ส่วนหนึ่ง	ได้เดินทางขึ้นไปเยี่ยมเยือน	ตรวจดูสถานที่	ความเหมาะสม	

บุคลากร	และชุมชนชาวไทยในเมืองโกลด์โคสท์	ต่อมาได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างคณะสงฆ์	และฆราวาส

ญาติโยมทั้งหลาย	ซึ่งก็ได้ข้อตงลงกัน	มีมติเป็นเอกฉันท์	ให้เรื่องการตั้งวัดไทยที่เมืองโกลด์โคสท์	มอบให้เป็นภาระรับ

ผิดชอบ	พร้อมทั้งให้การดำาเนินงานทั้งหมดขึ้นอยู่กับวัดพุทธรังษี	(แอนนันเดล)	เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

	 วันที่	17	กรกฎาคม	2548	เป็นวันแรกที่คณะสงฆ์	มีพระราชสีลาภรณ์	และพระปรีชาญาณวิเทศ	พร้อมทั้งคณะ

สงฆ์	จากนครซิดนีย์	จากเมืองแคนเบอร์รา	และจากนครเมลเบิร์น	เป็นต้น	ได้ร่วมกันทำาบุญเป็นสักขีพยานในการเปิด

วัด	โดยได้เช่าบ้านหลังหนึ่งทำาเป็นวัดชั่วคราว	พร้อมทั้งได้นิมนต์พระสงฆ์จำานวน	3	รูป	เพื่ออยู่จำาพรรษาในปีนั้น	โดยมี

พระละม้าย	อภิสโม	เป็นประธานสงฆ์	พระเชิดศักดิ์	ปัญญาวโร	พระอภินันท์	อภินันโท	เป็นเลขานุการวัด

สำาหรับการเช่าบ้านนั้น	ได้จ่ายค่าเช่าบ้านเป็นรายสัปดาห์	ๆ	ละ	400	ดอลลาร์ออสเตรเลีย	(สี่ร้อยเหรียญออสเตรเลีย

ถ้วน)	หนึ่งเดือนจะจ่ายค่าเช่าบ้านประมาณ	1,200.00	ดอลลาร์ออสเตรเลีย	(หนึ่งพันสองร้อยเหรียญออสเตรเลีย)	ค่า

ใช้จ่ายนี้	ไม่คิดรวมค่าน้ำา	ค่าไฟฟ้า	และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	เป็นต้น	จึงเป็นอันว่า	โดยเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายจะตกอยู่ประมาณ	

2,000.00	ดอลลาร์ออสเตรเลีย	(สองพันเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย)
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ต่อมา	เมื่อเช่าบ้านได้ประมาณ	2	เดือน	คณะสงฆ์และฆราวาสญาติโยมทั้งหลาย	จึงมีการประชุมปรึกษาหารือกัน

ใหม่	มีข้อสรุปว่า	เมื่อพิจารณาระหว่างการจ่ายค่าเช่าบ้าน	และการซื้อบ้านใหม่	ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน	ก็ตกเกือบจะ

ประมาณเท่า	ๆ	กัน	ซึ่งทุกฝ่าย	คือพระสงฆ์	และฆราวาส	ได้ลงมติมีความคิดเห็นเป็นอันเดียวกันว่า	ควรจะหาสถานที่

ซื้อบ้านหลังใหม่	ตั้งเป็นวัดในโอกาสต่อไป

	 เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2548	วัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	จึงได้ตัดสินใจซื้อบ้านพร้อมที่ดินแห่งใหม่	มีบริเวณพื้นที่	

4,195	ตารางเมตร	(ประมาณ	2.5	ไร่)	ด้านหน้าของวัด	มีขนาดความกว้าง	90	เมตร	ด้านข้างซ้ายมีขนาดความกว้าง	

82.50	เมตร	ด้านหลังมีขนาดความยาว	65	เมตร	ด้านขวามีขนาดความยาว	90	เมตร	ในพื้นที่ของบ้านหลังนั้น	มีต้นไม้	

ร่มรื่น	อยู่ในเขตพื้นที่ไม่ห่างไกลจากชุมชนไทยมากนัก	บ้านหลังนี้ซื้อได้ในราคา	550,000.00	ดอลลาร์ออสเตรเลีย	

(ห้าแสนห้าหมื่น	เหรียญออสเตรเลีย)	โดยมีคุณเอกสิทธิ์	(นิค)	พัฒนศรี	ติดต่อประสานงานฝ่ายทนายความ	และรับ

เป็นผู้ค้ำาประกันกู้เงินกับ	ธนาคาร	ซึ่งพระครูปลัดอภิชัย	อภิปุญโญ	เป็นผู้เซ็นสัญญา	พระละม้าย	อภิสโม	และพระ

มหาวิรัตน์	สุเมธิโก	ร่วมเป็นสักขีพยาน	สำาหรับบ้านหลังนี้	ทางวัดจะต้องใช้หนี้จ่ายเงินคืนให้กับธนาคารเป็นระยะเวลา

ประมาณ	30	ปีซึ่งทางวัดจะต้องจ่ายเงินทดแทนคืนให้กับธนาคารเป็นรายสัปดาห์ๆละ	800.00	ดอลลาร์ออสเตรเลีย	

(แปดร้อยเหรียญออสเตรเลียถ้วน)	โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ	3,200.00	เหรียญออสเตรเลียต่อเดือน

	 ต่อมา	วันที่	27	เดือนพฤศจิกายน	2548	ได้ทำาการย้ายบ้าน	จากบ้านเช่าหลังเก่า	เข้า

มาอยู่ในสถานที่ตั้งวัดแห่งใหม่	พร้อมกับประกอบบุญพิธี	รับมอบบ้านหลังดังกล่าว	โดย

ในวันนั้น	มีแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน	ร่วมเป็นสักขีพยาน	อาทิ	เช่น	

พระโสภณธรรมาภรณ์	วัดธัมมธโร	

กรุงแคนเบอร์รา	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	ฯพณฯ	เอกอัครราชทูตไทย	

ณ	กรุงแคนเบอร์รา	คุณสุจิตรา	หิรัญญพฤกษ์	เป็นประธานฝ่ายฆราวาส	และ

คุณบิล	วิลเลียม	เจมส์	ดันน์	กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำานครบริสเบน	เป็นรอง

ประธานฯ	ได้ให้เกียรติมาร่วมงานทำาบุญพิธี	ในวันทำาบุญเปิดวัดใหม่	ดัง

ที่กล่าวมาแล้วนั้นด้วย	หลังจากนั้น	ก็มีข่าวดีตามมาอีก	คือมีเพื่อนบ้านที่

อาศัยอยู่รั้วติดกันกับวัดต้องการย้ายบ้านไปอยู่สถานที่อื่น	จึงได้ขอเสนอ

ขายบ้านพร้อมที่	ดินให้กับทางวัด	ทางวัดจึงได้ระดมความคิดหารือกัน	หา

ข้อมูลเพิ่มเติมกันจากหลาย	ๆ
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	ฝ่าย	ในเวลาต่อมา	คณะสงฆ์	และฆราวาสญาติโยม	ก็ได้ประชุมตกลงตัดสินใจซื้อบ้านหลังที่สองอีกแห่งหนึ่ง

วัดใหม่	/	บ้าน	อาคารหลังที่สอง

	 ดังนั้น	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2549	วัดพุทธรังษีแอนนันเดล	จึงได้ทำาสัญญาซื้อบ้านพร้อมที่ดินแห่งที่	2	สำาหรับ

บ้านหลังที่สองนี้มีพื้นที่	2,390.5	ตารางเมตร	(ประมาณ	1.5	ไร่)	ทำาการซื้อได้ในราคา	570,000.00	ดอลลาร์ออสเตรเลีย	

(ห้าแสน	เจ็ดหมื่นเหรียญออสเตรเลีย)	โดยมีคุณวัฒน์	คุณสุทธินันท์	(ซูซาน)	สกุลวิมุต	สองสามีภรรยา	เป็นผู้ติดต่อ

ประสานกับทนายความและการกู้ยืมเงินทุนช่วยเหลือวัด	ซึ่งพระครูปลัดอภิชัย	อภิปุญโญ	เป็นผู้เซ็นสัญญา	พระละม้าย	

อภิสโม	และพระมหาวิรัตน์	สุเมธิโก	ร่วมเป็นสักขีพยาน	สำาหรับบ้านหลังที่สองนี้	ทางวัดต้องจ่ายเงินทดแทนคืนให้กับ

ธนาคารเป็นระยะเวลา	30	ปี	โดยจะต้องชำาระคืนให้กับธนาคารเป็นรายสัปดาห์	ๆ	ละ	900.00	ดอลลาร์ออสเตรเลีย	

(เก้าร้อย	เหรียญออสเตรเลีย)	โดยเฉลี่ยแล้วจะต้องจ่ายเงินคืนให้กับธนาคารเดือนละประมาณ	3,600.00	ดอลลาร์

ออสเตรเลีย	(สามพัน	หกร้อยเหรียญออสเตรเลียถ้วน)	

	 สำาหรับบ้านหลังที่สองนี้	ความจริงได้ถูกขายให้กับคนอื่นเรียบร้อยแล้ว	แต่เนื่อง	จากว่าผู้ซื้อได้ทำาสัญญา

เอกสารไม่ผ่านทางด้านกฎหมาย	จึงเป็นโอกาสดีสำาหรับทางวัด	เพราะว่าวัดมีโครงการขยายพื้นที่ให้กว้างขวางเพิ่ม

มากขึ้นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทางวัดตัดสินใจซื้อบ้านหลังที่สอง	เพราะว่ามีข้อดีทางกฎหมาย	(ถ้าหาก	สถานที่แห่ง

นั้นถูกซื้อเปลี่ยนไปเป็นบ้านพักคนชรา	หรือโรงเรียนเงื่อนไขที่ทางวัดซื้อบ้าน	จะตั้งเป็นวัดก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นต้น)	

อีกทั้งยังป้องกันเพื่อนบ้านร้องเรียน	ต่อทางรัฐบาลท้องถิ่น	เวลาที่ญาติโยมมาเยี่ยมวัด	หรือมาทำาบุญที่วัด	บางทีมีการ

พูดคุยส่งเสียงดัง	จึงเป็นวิธีการป้องกันโดยทางอ้อมอีกประการหนึ่งด้วย	

	 โครง	/	การแผนการดำาเนินงานของวัดในอนาคต

	 1.จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศล	หรือเป็นองค์กรชาวพุทธ(Incorporation	&		Association)

	 2.จดทะเบียนขึ้นเป็นองค์กรกับรัฐบาลท้องถิ่น	(The	Gold	Coast	City	Council)

	 3.ยื่นฟอร์ม	ขอการยกเว้นภาษีทุกชนิด	เช่น	ภาษีโรงเรือน	ภาษีที่ดิน	เป็นต้น

	 4.ขอสิทธิพิเศษ	(Tax	Deductible)	เพื่อเป็นการยื่นขอลดภาษีให้กับผู้ที่บริจาคให้กับทางวัด

	 			ซึ่งไม่ต้องจ่ายภาษีแพง

	 5.แผนงาน/แปลงวัดในอนาคตสร้างศาลาเอนกประสงค์	กุฏิสงฆ์	และกุฏิกรรมฐาน	สำาหรับ

	 		ให้ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเป็นต้น

	 ต่อมาเมื่อปี	พ.ศ.	2550	พระครูปลัดอภิชัย	อภิปุญโญ	เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	นครซิดนีย์	และ

ประธานกรรมการบริหาร	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดสงฆ์รัตนาราม	โกลด์โคสท์	ได้มอบหมายให้คุณ

เอกสิทธิ์	พัฒนศรี	(นิค)เป็นผู้ติดต่อจัดหาบุคคลที่มีความสามารถดำาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตสร้างวัดให้ถูก

ต้องตามกฎหมายท้องถิ่น	ฉะนั้นคุณนิค	จึงได้ติดต่อกับ	Mr.Victor	G	feros	ซึ่งเป็นผู้ชำานาญการเกี่ยวกับกฎหมายการ

ขออนุญาตสร้างวัดโดยตรง	หลังจากนั้นจึงได้ว่าจ้างและมอบหมายให้	Mr.Victor	G	feros	ดังกล่าวได้ดำาเนินการยื่น

เอกสารขออนุญาตสร้างวัดกับเทศบาล	Nerang	Council	หรือรัฐบาลออสเตรเลีย	ต่อมาภายหลังจึงได้เชิญ	Mr.Robert	

Andren	Fraser	เข้ามาเป็นกรรมการบริหารและเป็นเหรัญญิก	
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เพื่อช่วยงานเอกสารต่างๆ	ของวัดและได้ติดต่อประสานงานกับ	คุณนิค	และคุณ				Mr.Victor	G	feros	เกี่ยวกับการขอ

อนุญาตสร้างวัดดังกล่าวมานั้น	ในขณะเดี่ยวกันก็ได้ประสานงานกับคุณ	Mr.Damien		Hanwright	ซึ่งเป็นผู้แก้แบบศาลา

เอนกประสงค์ของวัดที่คุณคมสันต์	ตัณฑเกษม

ได้	ออกแบบไว้นั้น

ต่อมาภายหลังพระครูปลัดอภิชัย	อภิปุญโญ	จึงได้มอบหมายให้คุณ	Mr.Robert		ได้ติดต่อประสานงานกับคุณ	

Mr.Damien	Hanwright	อีกครั้ง	เพื่อแก้แบบศาลาเอนกประสงค์ดังกล่าวมานั้นให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นของ

ออสเตรเลีย	จนสามารถ	ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล	รัฐควีนส์แลนด์	ออสเตรเลีย	เพื่อเป็น	Place	of	worship	หรือเรียก

ว่า	ศาสนสถานเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2553	เป็นต้นมา

	 สถานภาพเหตุการณ์ปัจจุบันของวัด

	 ในปัจจุบัน	วัดสังฆรัตนาราม	ได้รับการต้อนรับ	ความสนใจ	และสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชน	ผู้มีจิตศรัทธา	

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	วัดสังฆรัตนารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ	นอกจากพระสงฆ์ยังถือว่า

เป็นผู้มีบทบาท	อีกทั้งยังเป็นผู้นำาทางด้านจิตวิญญาณที่ดีของชาวพุทธ	กิจวัตรประจำาวัน	คือการทำาวัตรเช้า-เย็น	

ฉันภัตตาหารภายในบาตร	และฝึกอบรมกรรมฐาน	นั่งสมาธิภาวนาเป็นนิตย์

	

	 กิจวัตรประจำาวันของพระภิกษุสงฆ์

เวลา	04.30	–	05.00	น.				ตื่นนอน	ปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว	

เวลา	05.00	–	06.00	น.				เจริญจิตภาวนา	นั่งสมาธิ

เวลา	06.00	–	07.00	น.			ทำาวัตรเช้า	ไหว้พระ	สวดมนต์		

เวลา	07.00	–	08.00	น.			ทำาความสะอาด	บริเวณวัด	/ฉันน้ำาปานะ

เวลา	08.30	–	10.30	น.			ต้อนรับศรัทธาของญาติโยมที่มาเยี่ยมวัด	(ภาคเช้า)

เวลา	11.00	–	12.00	น.			ฉันภัตตาหาร

เวลา	13.00	–	16.30	น.			ต้อนรับศรัทธาของญาติโยมที่มาเยี่ยมวัด	(ภาคบ่าย)

เวลา	19.00	–	21.00	น.			ทำาวัตรเย็น	ไหว้พระ	สวดมนต์	เจริญจิตภาวนา	
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พระครูปลัดอภิชัย อภิปุญฺโญ ผู้ริเริ่มโครงการสร้างวัดสังฆรัตนาราม
รองประธานบริหารคณะสงฆ์ ธรรมยุต ใน ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

ปัจจุบันได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์

 เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
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พิธีเปิดวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
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    ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖
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ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖
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      ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖
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   ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖
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ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัดสังฆรัตนาราม โกลด์โคสท์ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖
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โครงการสร้างวัด

และจัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธ	วัดพุทธรังษี	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

คณะพุทธบริษัทอุบาสก-อุบาสิกาชาวไทย-ญี่ปุ่น

ปีพุทธศักราช	๒๕๕๑	-	๒๕๕๒
------------------------------

ประวัติ	และเรื่องราวความเป็นมา

	 พระพุทธศาสนา	ถือกำาเนิดเกิดขึ้นในโลกนี้	เป็นระยะเวลายาวนาน	ในราวประมาณ	2,600	ปีล่วงมาแล้ว	ในขณะ

เดียวกันพระพุทธศาสนากับชนชาติไทย	ก็มีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันมา	เป็นระยะเวลานานมาก	ตั้งแต่ครั้งสมัย

กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมา	 เช่นเดียวกันกับความสันพันธ์ระหว่างประเทศไทย	 และประเทศญี่ปุ่น	 ได้เริ่มต้นขึ้น

เมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	จนกระทั่งปัจจุบันนี้	ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทรี	จากสายสัมพันธ์อันยาวนาน

นี้ทำาให้ทราบว่า	 ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น	 	 มีองค์กรสถาบันที่คล้ายคลึงกัน	 คือ	 สถาบันชาติ	 ศาสนา	 และพระ

มหากษัตริย์	 (ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเรียกว่า	 พระจักรพรรดิ)	 องค์กรทั้งสามสถาบันนี้	 มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องสืบเนื่องกัน

มากับประเทศทั้งสองนี้	 เป็นเวลานานเช่นเดียวกันความสัมพันธ์อันดีทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและญี่ปุ่น	 ก็มีมา

ช้านานมากเช่นเดียวกัน	โดยเฉพาะในรัชสมัยของ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ		ทรงประทานพระบรม

สารีริกธาตุ	 ที่ได้ทรงรับมาจากประเทศอินเดีย	 มอบให้กับคณะสงฆ์สมณะทูตชาวญี่ปุ่น	 ในราวปีพุทธศักราช	 2443	 จน

กระทั่งกำาเนิดประวัติศาสตร์วัดไทย-ญี่ปุ่น	(วัดนิตไทจิ)			ที่เมืองนาโงยา	จังหวัดไคจิ	ประเทศญี่ปุ่น	สืบเนื่องจากอตีตที่

ผ่านมานั้น	ความสัมพันธ์อันดีในทางพระพุทธศาสนา	ระหว่างคณะสงฆ์ไทย-ญี่ปุ่น	ต่างก็ได้ให้ความสำาคัญมีสัมพันธ์ที่ดี	

เช่น	การร่วมประชุมสงฆ์	ร่วมกิจกรรม	แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกันตลอดเรื่อยมา	จนกระทั่งปัจจุบันนี้

อนึ่ง	พระพุทธศาสนา	ถือได้ว่าเป็นแหล่งกำาเนิด	ของสรรพสิ่งทุกแขนงวิชาการ	เช่น	ระบบการศึกษา	วัฒนธรรม	ประเพณี	

และพิธีกรรม	เป็นต้น	โดยมีพระสงฆ์ทำาหน้าที่	 เป็นผู้ถ่ายทอด	และเป็นผู้นำาทางด้านจิตวิญญาณ	อีกประการหนึ่ง	การ

ปฏิบัติตามหลักคำาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนานั้น	ทำาให้การดำาเนินชีวิต	มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นปกติสุขในชีวิต	และ

ทรัพย์สิน	ศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นส่วนสำาคัญ	มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์	ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงกาลสิ้นสุดลง

ของชีวิต	 ด้วยเหตุนี้เองวัดและพระสงฆ์	 ได้มีบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญยิ่งคือเป็นที่พึ่ง	 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ	

รวมทั้งเป็นผู้นำาทางด้านจิตวิญญาณ	 ของชาวพุทธทั้งหลาย	 ในการนี้	 ชาวพุทธทั้งหลายทั้งที่เป็นชาวไทย	 และชาวพุทธ

ที่ตั้งถิ่นฐานพำานักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น	จึงพร้อมเพรียงร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน	มองหาสถานที่สร้างวัด		และจัด

ตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธ	วัดพุทธรังษี	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น		เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนา	เป็นศูนย์

รวมใจให้กับชาวพุทธทั้งหลาย	 ผู้มีความประสงค์ต้องการประพฤติปฏิบัติ	 ตามหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา	 	 เพื่อ

นำาคำาสอนของพระพุทธศาสนา	มาประพฤติปฏิบัติให้แพร่หลายกระจายในหมู่ชาวพุทธ	 	 เพื่อเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์

เข้าใจอันดีระหว่างชาวพุทธด้วยกัน		โดยถือหลักปฏิบัติมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา	คือศีล	สมาธิ	และ

ปัญญาในบวรพระพุทธศาสนา	เป็นแกนนำาพัฒนา	พาชีวิตที่ดีงามประสบสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลข้างหน้าต่อไป
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗

	 หลักการ	และเหตุผล

	 หลักคำาสอนที่สำาคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา	คือหลักโอวาทปาติโมกข์		คือ	(1)	คำาสอนให้ละความชั่ว	

(คือ	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลงหรืออวิชชา)	(2)	เมื่อละความชั่วทั้งปวงได้แล้ว	ก็ให้ประพฤติปฏิบัติความดี	

(คือ	ทานหรือศีล	สมาธิ	ปัญญา)	และ	 (3)	 เมื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้ว	จึงสอนให้ปฏิบัติสมาธิภาวนา	 เพื่อชำาระจิตใจ

ที่เศร้าหมอง	 พัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากอวิชชา	 กิเลสอาสวะทั้งปวง	 นี้จึงเป็นบทสรุปหลักคำาสอนสำาคัญทาง

พระพุทธศาสนา	เป็นการเรียนรู้ศึกษาขั้นพื้นฐานในเบื้องต้นคำาสอนทางพระพุทธศาสนานั้น	เมื่อนำามาประพฤติปฏิบัติใน

ชีวิตประจำาวัน	จะช่วยให้ส่งเสริมสนับสนุน	คุณธรรม	จริยธรรม	พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	เช่น	หลักคำาสอนขั้น

พื้นฐานความเป็นมนุษย์	คือเบญจศีล	เบญจธรรม	ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	มนุษยธรรม	คือการไม่เบียดเบียนกัน	

ไม่มุ่งร้ายทำาลายชีวิตผู้อื่น	สอนให้มีความเมตตากรุณาปรานี	มีน้ำาใจไมตรีต่อกัน			รับรู้เข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น			มีความ

โอบอ้อมอารีเอื้ออาทรต่อผู้อื่น		เป็นต้น	นี้	จึงเป็นคำาสอนให้ผู้ปฏิบัติตาม	ดำาเนินชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างมีความสุข

	 ส่วนการนำาพระพุทธศาสนา	 เข้าสู่หลักปฏิบัติขั้นสูงนั้น	 เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นหลักสำาคัญ

มากที่สุด	 ทำาให้มนุษย์มีศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สูงยิ่งขึ้นไป	 พร้อมกับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา	 เพื่อบรรลุ

ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน	โดยนำาเอากระบวนการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา	คือศีล	สมาธิ	และปัญญา	มาประพฤติ

ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำาวัน	เช่น	เมื่อรักษาศีลดีแล้ว	ก็เริ่มปฏิบัติสมาธิภาวนา		เมื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาดีแล้ว	จิตย่อมสงบ	

เมื่อจิตสงบดีแล้ว	 ทำาให้เกิดสติปัญญา	 เมื่อปัญญาเกิดขึ้น	 ย่อมสามารถเข้าใจแจ่มแจ้งในปัญหาของสรรพทุกสิ่ง	 	 เมื่อ

เข้าใจปัญหาเรื่องทุกข์	จึงสามารถหลุดพ้นจากปัญหาคือเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้	จากการได้นำาหลักคำาสอน	ทางพระพุทธ

ศาสนาที่กล่าวมาในเบื้องต้น	 นำาเข้าสู่หลักการศึกษา	 (ปริยัติ)	 แล้วนำาไปทดลองปฏิบัติตาม	 (ปฏิบัติ)	 พัฒนาจิตตามวิถี

ของชาวพุทธที่แท้จริงแล้ว	ผลเกิดจากการศึกษาทดลองปฏิบัติตามนั้น	 (ปฏิเวธ)	จะเกิดขึ้นแจ่มแจ้งปรากฏในจิตเองโดย

ธรรมชาติ	 จึงเป็นอันมุ่งหวังได้ว่า	 ประโยชน์มากมายหลายสถานที่จะได้รับนั้น	 ประเมินค่าหาไม่ได้	 อีกทั้งยังเป็นการนำา

พระพุทธศาสนา	ให้เข้าถึงประชาชนชาวพุทธโดยแท้จริง	ด้วยเหตุนี้เอง	จึงเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างวัด	จัดตั้งสมาคม

ชุมชนชาวพุทธ		วัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ตามเจตนารมณ์ที่กล่าวมาในเบื้องต้น

	 วัตถุประสงค์

	 1.เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธ	วัดพุทธรังษี	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	

	 2.เพื่อสร้างวัดเป็นพุทธศาสนสถาน	ที่พักอาศัยอยู่ของพระสงฆ์	ในบวรพระพุทธศาสนา

	 3.เพื่อสร้างวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ	และการประกอบพิธีกรรม	ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

	 4.เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา	แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ประเพณีของชาวพุทธไทย	และชาวพุทธทุกเชื้อชาติ	

	 			ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

	 5.เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา	วัฒนธรรมไทย	และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา	

	 6.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศึกษาพระพุทธศาสนาระหว่างพระสงฆ์ไทย-พระสงฆ์ญี่ปุ่น	และพุทธศาสนิกชน

	 		ในประเทศญี่ปุ่น

	 7.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาปฏิบัติสมาธิภาวนา	ในรูปแบบพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท	ให้กับบุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗

	 8.เพื่อประสานสัมพันธ์ความสามัคคี	ความเข้าใจอันดีระหว่างชาวพุทธไทย	และชาวพุทธทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่	

	 		ในประเทศญี่ปุ่น	ให้มีความมั่นคงแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

	 9.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนา	ทั้งฝ่ายมหายาน	และฝ่ายเถรวาท	ให้กับนักเรียน	นักศึกษา

	 		และประชาชนทั่วไป

	 10.เพื่อเป็นศูนย์หรือสถานที่	อบรมศีลธรรม	จริยธรรม	พัฒนาทางด้านจิตใจ	และพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 			ให้แก่เยาวชนชาวพุทธ

	 11.เพื่อฝึกฝนอบรมพัฒนาคุณธรรม	การเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น

	 ระยะเวลาดำาเนินการ

	 การสร้างวัดและการจัดตั้งสมาคมวัดพุทธรังษี	กรุงโตเกียว	แบ่งออกเป็น	1	ระยะ	ดังนี้		คือ

	 ระยะที่	1		จัดหาซื้อที่ดินสถานที่สร้างวัด	หรือบ้านพร้อมที่ดิน	และสร้างที่พักชั่วคราวให้กับพระสงฆ์	

จัดตกแต่งบำารุงรักษาสถานที่พร้อมกับจัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธ	วัดพุทธรังษี	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	

คาดว่าใช้เวลาประมาณ	1	-	3	ปี

	 ระยะที่	2		ดำาเนินการสร้างศาลา	หรืออาคารอเนกประสงค์	เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม	ปฏิบัติศาสนากิจให้

กับพระสงฆ์	ระยะเวลาประมาณ		5	-	6	ปี

	 ระยะที่	3		สร้างเสนาสนะสงฆ์เพิ่มเติม	เขตพุทธาวาส	และเรือนที่พักสำาหรับฆราวาสผู้มาพักอาศัยปฏิบัติธรรม

ที่วัด	เป็นต้น	ใช้เวลาประมาณ	7	-	10	ปี

	 	 	 	 ผู้สนับสนุน/ผู้อุปถัมภ์โครงการฯ	ฝ่ายพระสงฆ์
		 		 1.	สมเด็จพระญาณวโรดม						 				 วัดเทพศิรินทราวาส		 	 กรุงเทพมหานคร

			 	 2.	พระสาสนโสภณ											 	 วัดราชบพิธฯ									 			 กรุงเทพมหานคร

			 	 3.	พระพรหมเมธี	 	 				 วัดเทพศิรินทราวาส							 กรุงเทพมหานคร

		 		 4.	พระพรหมมุนี	 	 				 วัดบวรนิเวศวิหาร						 	 กรุงเทพมหานคร

			 	 5.	พระธรรมวิสุทธิกวี		 				 				 วัดโสมมนัสวิหาร						 	 กรุงเทพมหานคร

			 	 6.	พระธรรมกิตติเมธี								 				 วัดสัมพันธวงศ์														 กรุงเทพมหานคร

			 	 7.	พระธรรมเมธาจารย์						 				 วัดโสมมนัสวิหาร						 	 กรุงเทพมหานคร

			 	 8.	พระธรรมเจติยาจารย์				 				 วัดพระศรีมหาธาตุ					 	 กรุงเทพมหานคร

			 	 9.	พระเทพเมธาภรณ์										 				 วัดบวรนิเวศ																 กรุงเทพมหานคร

	 	 10.	พระราชปริยัติวิมล				 				 วัดอาวุธวิกสิตาราม								 กรุงเทพมหานคร

	 	 11.	พระราชญาณปรีชา						 				 วัดราชาธิวาส																	 กรุงเทพมหานคร

	 	 12.	พระราชสีลาภรณ์										 				 วัดป่าพุทธรังษี									 	 ประเทศออสเตรเลีย

	 	 13.	พระปรีชาญาณวิเทศ														 วัดธัมมธโร				 	 	 ประเทศออสเตรเลีย

	 	 14.	พระกวีวรญาณ					 			 		 วัดญาณประทีป								 	 ประเทศนิวซีแลนด์

	 	 15.	พระครูพุทธิสารสุนทร							 	 วัดพระศรีมหาธาตุ				 	 กรุงเทพมหานคร
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 ผู้สนับสนุน/อุปถัมภ์โครงการฯ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

  1. Ven. Nakamura  Shoto Hachioji  Japan

  2. Ven. Su Eyoshi Tomokazu  Hachioji Japan

  3. Mr. Masato  Nakanishi  Machida  Japan

  4. Mr. Hagino  Mazashi  Tokyo  Japan

  5. Mr. Kubo Toshio   Hachioji   Japan

  6. Mr. Steve  Tang  Chibuya   Japan      

  7. คุณริสา Otoguro     Yokohama  Japan

  8. คุณกนกอร Uematsu  Yokohama   Japan

  9. คุณมยุรี  Mizukoshi  Hachioji  Japan

10. คุณสุนันทา  ศิริวงศ์    Hachioji-Shi  Japan

11. คุณศิริวรรณ นากะมุระ   Hachioji-Shi  Japan

12. วัดเม็งซุ่ยอิง (วัดญี่ปุ่น) เมืองโอเม่  ประเทศญี่ปุ่น

13. ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย    ประจำากรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น

14. บริษัทการบินไทย มหาชนจำากัด   ประจำากรุงโตเกียว    ประเทศญี่ปุ่น

 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

1. พระครูปลัดอภิชัย อภิปุญโญ  วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

2. คุณโศรดา-คุณฮิโรชิ  คันซากิ    เมืองโอเม่   ประเทศญี่ปุ่น

3. คุณลำาพูน-คุณโนบุฮิโกะ วาชิมิ    เมืองฮาชิโอจิ    ประเทศญี่ปุ่น

4. คุณประพันธ์  กล้าหาญ (วีระศักดิ์เล็ก มวยไทยยิม) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

5. พระสงฆ์ และสมาคมชุมชนชาวพุทธญี่ปุ่น  ณ กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น

 งบประมาณสนับสนุนโครงการฯ

1. วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

2. พระอาจารย์เปลี่ยน  ปัญญาปทีโป   วัดอรัญญวิเวก    จังหวัดเชียงใหม่

3. พระอธิการนิพนธ์  อภิปสันโน   วัดดอยบ้านใหม่   จังหวัดอุดรธานี

4. คุณประพันธ์  กล้าหาญ (วีระศักดิ์ เล็ก มวยไทยยิม)  กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น

5. คุณปรีชา  ชัยรัตน์  โรงน้ำาตาลเริ่มอุดม และโรงน้ำาตาลเอราวัณ  จังหวัดอุดรธานี

6. คุณสมวงศ์  เวยยาวัจจมัย  นครซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย

7. คุณยูเลีย ฮาลิม  กรุงจาการ์ตา   ประเทศอินโดนีเซีย

8. ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน      ในประเทศไทย

9. ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน      ในประเทศญี่ปุ่น

10. จากการกู้ยืมเงินธนาคาร       ในประเทศออสเตรเลีย
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	 บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น

	 จากการที่ได้สำารวจจัดทำาโครงการในครั้งนี้		พร้อมทั้งได้เดินทางออกไปเยี่ยมเยือนชุมชนชาวพุทธไทย	ชุมชน

ชาวพุทธญี่ปุ่น	และพระสงฆ์ญี่ปุ่นตามวัดที่สำาคัญๆในเมืองต่างๆ	ในกรุงโตเกียว	และเมืองอื่นๆ	ที่อยู่ใกล้เคียง	ทุกสถาน

ที่ทุกแห่งต่างก็ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนตอบสนองให้ข้อมูลอย่างดีเยี่ยม	ผลที่คาดว่าจะได้รับประสบความสำาเร็จ

ในการจัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธ	และการสร้างวัดไทย	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	มีความเป็นไปได้สูงมาก	มีชาว

พุทธจำานวนมาก	ต่างก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน	บ้างก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะคติ	แสดงความคิดเห็นกันอย่าง

กว้างขวางเป็นจำานวนมาก	อย่างไรก็ตาม	ยังมีชาวพุทธอื่นอีกหลายกลุ่มจำานวนมาก	ที่ต้องการเรียนรู้พระพุทธศาสนา	

ขั้นพื้นฐาน	อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการพัฒนา	ทางด้านจิตวิญญาณ			โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้น	มีจุดยืน

ของการอยู่ร่วมกันด้วยสามัคคีธรรม	มีสันติสุขทุกสถาน	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	ในการนี้	จึงเป็นโอกาสที่ดีของพุทธ

บริษัทที่จะมีการสร้างวัด	หรือจัดตั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา	ในประเทศแห่งนี้	ด้วยเหตุนี้	จึงได้มีความมุ่งหวังเป็น

อย่างสูงยิ่งว่า	โครงการดังกล่าวนี้	จะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากพุทธบริษัททั้งหลาย	จนกระทั่งสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์	ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังเอาไว้ด้วยดีทุกประการฯ

ประวัติความเป็นมาของการสร้างวัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

โดย	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	ประธานก่อตั้งวัด

เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	นครซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย

	 ประวัติความเป็นมา	ของการสร้างวัดไทย	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ที่มีนามชื่อว่า	

“วัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว”	เริ่มต้นเมื่อท่านพระครูปลัดอภิชัย	อภิปุญโญ	(ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์	ที่	

“พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์”	เจ้าอาวาส	วัดพุทธรังษี	แอน	นันเดล	นครซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย	

ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนคณะศรัทธาญาติโยม	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ต่อมาจึงได้คิดริเริ่มก่อตั้งวัด

แห่งนี้ขึ้นในภายหลัง	มีเรื่องราวเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังโดยทั่วกัน	สรุปเรื่องพอสังเขป	ดังต่อไปนี้	

	 เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	พ.ศ.	2551	พระครูปลัดอภิชัย	พร้อมด้วยพระอาจารย์วิวัฒน์	ยโสธโร	และพระครูสมุห์

ประเสริฐ	อติสโย	วัดอโศการาม	จังหวัดสมุทร	ปราการ	ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนชุมชนชาวไทยที่พำานักอาศัยอยู่	ณ	

กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งมีคุณโศรดา	คันซากิ	เป็นผู้นิมนต์ให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนในคราครั้งนั้น

ในขณะที่เดินทางมาถึงสนามบินนาริตะนั้น	คุณโศรดา	ได้เดินทางมารับที่สนามบิน	เพื่อนำาไปจำาวัดที่วัดปากน้ำาญี่ปุ่น	(ซึ่ง

ก่อตั้งขึ้นโดย	พระเดชพระคุณฯ	เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์	วัดปากน้ำา	ภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ)	พระสงฆ์

ทั้ง	3	รูป	จึงได้เข้าพำานักจำาวัดที่วัดแห่งนี้หนึ่งคืน	โดยมีท่านพระครูสุธรรมาภินนท์	และคณะสงฆ์วัดปากน้ำาญี่ปุ่น	ให้การ

ต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดียิ่ง

	 จากนั้นรุ่งเช้าวันที่	8	พฤษภาคม	2551	คุณนันทนา	ฮิโนซากิ	(เจ๊นา)	ได้นำารถยนต์ส่วนตัวมารับบริการนำาไปส่ง

ที่เมืองโอเม่	ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยอีกแห่งหนึ่ง	ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น	พร้อมกันนี้ในวันเดียวกันนั้น	ก็ได้เข้าพักแรมที่

ร้านขนมปัง	ของซาโจ้ชาวญี่ปุ่นหนึ่งคืน	และภายในคืนวันนั้นเอง	พระครูปลัดอภิชัย	จึงได้มีโอกาสปรารภปรึกษาหารือ

กับคณะศรัทธาญาติโยม	เกี่ยวกับการหาสถานที่สร้างวัด	และจัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธไทย	ในประเทศญี่ปุ่น	เพื่อหา

แนวทางสร้างวัดในโอกาสต่อไป	
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗

					แต่คณะศรัทธาญาติโยมยังไม่มั่นใจเพราะไม่เคยคิดมาก่อน	และยังไม่ได้คิดโครงการสร้างวัดดังกล่าวนั้นมาก่อน	

ดังนั้น	พระครูปลัดอภิชัย	จึงได้ให้แนวทางวางหลักการกว้างๆ	ฝากไว้ให้เป็นการบ้านกับคณะศรัทธาญาติโยมชาวเมือง

โอเม่	โดยมอบหมายให้คุณโศรดา	ทำาหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประ	สานงาน	เรื่องการสร้างวัด	ขอให้พินิจพิจารณาดูกันให้ดี

ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง

					ต่อมารุ่งเช้าวันที่	9	พฤษภาคม	2551	ก็ได้ย้ายไปพำานักอยู่ที่วัดมุงซุ่ยอิง	(วัดญี่ปุ่น)	เป็นวัดที่เก่าแก่	มีอายุราว

ประมาณกว่า	400	ปีมาแล้ว	ได้พักแรมคืนอยู่ที่วัดแห่งนั้นรวมเป็นเวลา	5	คืน	ในช่วงที่พักอยู่ที่นั่น	หลวงพ่อ(พระสงฆ์

ชาวญี่ปุ่น)	เจ้าสำานักมีจิตใจดีมาก	ได้ให้ความสะดวกสบายช่วยเหลือและบริการอย่างดียิ่ง	ในขณะเดียวกัน	ก็ได้เดินทาง

ไปทัศนะศึกษา	กราบนมัสการขอพรจากหลวงพ่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่	ไดบัสสึ	เมืองคะมะกุระ	ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่า

แก่มากที่สุด	และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

	 หลังจากที่ได้เดินทางกลับจากกราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่	ไดบัสสึ	เมืองคะมะกุระ	เรียบร้อยแล้ว	ก็ได้อำาลา

คณะศรัทธาญาติโยม	พร้อมกับฝากเรื่องการหาสถานที่	หรือที่ดิน	เพื่อสร้างวัดตามที่ได้พูดคุยหารือกันนั้น	และภายใน

วันนั้นคณะพระสงฆ์ก็ได้	เดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย	เพื่อรอฟังข่าวสารจากคุณโศรดา	และคุณจูน	ฟูกะยะ	ผู้

ประสานงานเกี่ยวกับที่ดินสร้างวัด	ในระหว่างนั้น	ก็ได้พยายามติดต่อประสานงานกับคุณโศรดา	และคุณจูนอยู่เสมอ	

จนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม	2551	ก็ได้รับทราบข่าวดี	จากคุณโศรดา	รายงานให้ทราบข่าวทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสถานที่

สร้างวัด	ซึ่งมีที่ดินอยู่ประมาณ	2	-	3	แปลง	จึงขอนิมนต์	พระครูปลัดอภิชัย	ให้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อ

ตรวจดูสถานที่และที่ดินดังกล่าว	ว่ามีความเหมาะสม	สมารถที่จะตั้งเป็นวัด	พร้อมทั้งมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

ประการใด	เป็นต้น

					 ต่อมาเมื่อวันที่	29	สิงหาคม	พ.ศ.	2551	ในระหว่างฤดูกาลเข้าจำาพรรษา	ของพระภิกษุสงฆ์	พระครูปลัดอภิชัย	

พร้อมด้วยพระครูสมุห์ประเสริฐ	อติสโย	และคุณสมวงศ์	เวยยาวัจจมัย	โยมอุปถัมภ์วัด	ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น

อีกครั้ง	เพื่อดูสถานที่และที่ดินสร้างวัดดังกล่าว	เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินนาริตะ	ก็ได้พบกับคุณวีระศักดิ์เล็ก	วงศ์

ประเสริฐ	เจ้าของและผู้จัดการมวยไทยยิม	และคุณโศรดา	ได้นำารถยนต์มารับบริการไปฉันภัตตาหารที่โรงยิมเทนโนได	

เมืองจิบะ	หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังเมืองโอเม่	อีกเป็นครั้งที่สอง	โดยได้เข้าพักแรมคืนที่ร้านนวดสมุนไพรโบราณ

ของคุณจูน	เป็นเวลา	5		วัน/คืน	ขณะที่เดินทางมาถึงที่พักแล้ว	จึงได้มีโอกาสปรึกษาหารือพูดคุยกับคุณโศรดา,	

คุณวีระศักด,ิ์	คุณเจี๊ยบ,	และคุณจูน	เกี่ยวกับการหาสถานที่สร้างวัด	ต่างคนก็ได้ตัดสินใจจับมือร่วมกัน	เพื่อแสวงหา

สถานที่ดินสร้างวัดดังกล่าว	ต่อมาในวันรุ่งขึ้น	คุณโศรดาก็ได้นัดหมายกับคุณคุโดซัง	ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการสถาบัน

การศึกษา	วิทยาลัยการศึกษาแห่งหนึ่ง	ในกรุงโตเกียว	เพื่อประชุมตกลงกับบริษัทนายหน้าขายที่ดิน	พร้อมกันนี้ได้

เดินทางไปดูที่ดินอยู่หลายแห่ง	แต่ก็พิจารณาเห็นว่า	ไม่เหมาะที่จะตั้งเป็นวัด	จึงขอเวลานำาไปคิดทบทวนประกอบการ

พิจารณาดูก่อน	หลังจากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย
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การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗

						 ในเวลาต่อมา	ก่อนออกพรรษาประมาณเดือนตุลาคม	คุณโศรดาได้รายงานข่าวให้ทราบ	ว่า	ได้ไปพบกับ

คุณลำาพูน	วาชิมิ	เจ้าของร้านอาหารไทยล้านนา	เมืองฮาชิโอจิ	ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโอเม่	และกรุงโตเกียวเท่าไหร่นัก	

คุณโศรดาได้ปรารภเรื่องเกี่ยวกับการหาสถานที่และที่ดินสร้างวัดให้กับคุณลำาพูน	เพื่อทราบ	เมื่อคุณลำาพูนทราบเรื่อง

แล้ว	จึงนึกขึ้นได้ว่ามีลูกค้าที่ร้านอาหารคนหนึ่งชื่อ	คุณคุโบซัง	ซึ่งทำางานเป็นนายหน้าขายที่ดิน	เคยมาทานอาหารที่ร้าน

ประจำา	หลังจากนั้นต่อมา	คุณลำาพูนก็ได้แนะนำาคุณโศรดาให้รู้จักกับคุณคุโบซัง	ต่อมาไม่นานนัก	คุณคุโบซัง	ก็ได้นำาคุณ

โศรดาและคุณลำาพูนไปตรวจดูที่ดินแปลงหนึ่ง	ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยคิวริน	มีการคมนาคมไปมาสะดวกมากมี

รถเมล์หลายสาย	วิ่งผ่าน			เหมาะที่จะตั้งเป็นวัด	ในขณะเดียวกัน	คุณลำาพูน	ก็ได้ถ่ายวีดิโอส่งมาถวาย	เพื่อให้พระครู

ปลัดอภิชัย	พิจารณาดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ

	 จากนั้นพระครูปลัดอภิชัย	อภิปุญโญได้ประชุมคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมกรรมการ	วัดพุทธรังษี	

แอนนันเดล	เรื่องการสร้างวัดไทย	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ทุกท่านทุกคนต่างก็มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์	

หลังจากออกพรรษาแล้ว	เมื่อเสร็จจากงานทำาบุญทอดกฐินที่	วัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	และวัดสังฆรัตนาราม	โกลด์

โคสท์	เรียบร้อยแล้ว	จึงมีโครงการที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อตรวจสอบดูสถานที่	และที่ดินสำาหรับตั้งเป็นวัด

ดังกล่าวนั้น	

	 วันที่	10	พฤศจิกายน	2551	พระครูปลัดอภิชัย	อภิปุญฺโญ	พร้อมด้วยพระมหาวิรัตน์	สุเมธิโก,	คุณปัญญา	พูลชัย	

กรรมการวัด,	คุณสมวงศ์	เวยยาวัจจมัย	เจ้าของและผู้จัดการร้านอาหารไทยสิทธิธาดา	ซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัด	

ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อตรวจสอบดูสถานที่และที่ดินที่ตั้งวัด	ตามที่คุณโศรดา	กับ	คุณลำาพูน

ได้ถวายรายงานเพื่อให้ทราบแล้วนั้น

	 เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนาริตะ	คณะทั้งหมดก็ได้เตรียมรอขึ้นรถบัสลีมูซีน	จากสนามบินนาริตะไปยังเมือง

อาชิโอจิ	เพื่อพบกับคุณโศรดา	และคุณลำาพูน	พร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมชาวพุทธอีกกลุ่มหนึ่ง	ที่อยู่อาศัยในเมือง

ฮาชิโอจิ	และได้พักอาศัยอยู่ที่เมืองแห่งนั้น	เป็นเวลานานพอสมควรโดยตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่	ว่าถ้าหากไม่พบ	หรือ

ไม่ได้ที่ดินสร้างวัด	จะไม่เดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย	หลังจากนั้น	ก็ได้ไปตรวจดูสถานที่	หรือที่ดินหลายแปลง

หลายแห่ง	แต่ก็ไม่มี	สถานที่เหมาะสมกับการสร้างวัด	เมื่อกล่าวโดยสรุป	ได้พิจารณาเห็นว่า	ที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้กับ

มหาวิทยาลัยคิวริน	ตามที่ญาติโยมได้ถวายรายงานให้ทราบแล้วนั้น	มีความเหมาะสม	ควรที่จะตั้งเป็นวัดมากที่สุด	จึง

ได้มอบหมายให้คุณโศรดา	และคุณคุโดซัง	พร้อมกับคุณคุโบซัง	เป็นผู้ติดต่อกับเจ้าของบ้าน	และบริษัทนายหน้าขาย

ที่ดิน	คือคุณทะคิรีซัง	เพื่อทำาเอกสารสัญญาการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวนั้น	

	 ภายหลังไม่นานนัก	คุณปัญญา	และคุณสมวงศ์	ก็ได้เดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย	ส่วนพระครูปลัดอภิชัย	

และพระมหาวิรัตน์	สุเมธิโก	คงยังพำานักอาศัยอยู่ที่เมืองฮาชิโอจิต่อไป	เพื่อทำางานทางด้านเอกสาร

หลายๆอย่าง	กับคุณคุโดซัง	และคุณโศรดา	
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	ส่วนงานด้านเอกสารที่เป็นภาษาญี่ปุ่น	(เกี่ยวกับเรื่องซื้อขายที่ดิน)	นั้น	ก็ได้มอบหมายให้คุณคุโดซัง	เป็นผู้ติดต่อ

ประสานงานกับนักกฎหมายท้องถิ่น	และรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไปจนกว่าจะได้สถานที่และที่ดินผืนนี้เป็นผลสำาเร็จ	ต่อมาไม่

นานนัก	ก็มีการเจรจาตกลงทำาเอกสารสัญญากับบริษัทขายที่ดิน	โดยใช้เวลานานกว่า	4	-	5	เดือน	จึงได้นัดหมายทำา

สัญญาซื้อขายกันในที่สุด	

	 วันที่	15	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2552	ได้มีการนัดหมายตกลงเซ็นต์สัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัทนายหน้าขายที่ดิน	

คือคุณทะคิรีซัง	โดยบ้านพร้อมที่ดินหลังดังกล่าวนี้	มีมูลค่าราคา	30,500,000	เยน	(สามสิบล้านห้าแสนเยนถ้วน)	และได้

วางเงินมัดจำาล่วงหน้า	จำานวนเงิน	3,000,000	เยน	(สามสิบหมื่นเยน	หรือ	3	ล้านเยน)	ส่วนจำานวนเงินที่เหลือนอกจาก

นั้น	จะต้องจ่ายงวดสุดท้ายในวันที่มีการโอนกรรมสิทธิ์	ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย	โดยผู้ขายได้ให้สัญญากับผู้ซื้อ	ว่า	ตั้งแต่นี้

ต่อไปภายใน	3	เดือนข้างหน้า	จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้แล้วนั้น	(เจ้าของบ้านและที่ดิน	คือ

คุณมารีซัง	ซึ่งได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาประมาณ	40	ปีแล้ว	หลังจากที่สามีเสียชีวิตไปเมื่อ	6	เดือนที่ผ่านมา)	เมื่อกล่าว

โดยสรุปคณะพวกเราทั้งหมด	ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน	ในการทำาสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินแห่งนี้	ในวันนั้น	คือคุณ

โศรดา,	คุณคุโดซัง,	คุณมยุร,ี		คุณวีระศักด,ิ์	คุณต๋อย,	และ	Mr	Steve	เป็นต้น	ทุกฝ่ายทุกท่านได้ให้ความร่วมมือแปล

เอกสาร	พร้อมทั้งให้กำาลังใจ	จนกระทั่งการทำาสัญญาเสร็จสิ้นลงด้วยดีทุกประการ	หลังจากนั้น	พระครูปลัดอภิชัย	และ

พระมหาวิรัตน์	สุเมธิโก	ก็ได้เดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย	เพื่อรอฟังข่าวเหตุการณ์	หลังจากมีการเซ็นต์สัญญาซื้อ

ขายที่ดินกันเรียบร้อยแล้ว	จะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่	ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในระหว่าง

วันที่	10	พฤษภาคม	2552	พระครูปลัดอภิชัย	และพระมหาวิรัตน์	สุเมธิโก	จะต้องเดินทางกลับไปประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง

หนึ่ง	เพื่อทำาหนังสือสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	และจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้หมดตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้หลังจาก

ครบกำาหนด	3		เดือนล่วงไปแล้วหลังจากที่รอเอกสารสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในระหว่างนั้น	คณะศรัทธาญาติโยม

ชาวเมืองฮาชิโอจิ	ซึ่งมีคุณองุ่น	คุณลำาพูน	คุณบี	และคุณมยุรี	ได้จัดที่พักถวาย	เนื่องจากบ้านและที่ดินจะซื้อนั้น	ยังไม่

สามารถจะเข้าไปพักอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้นได้	จนกระทั่งเหลือเวลาอีก	2	เดือนจะเข้าพรรษา	ท่านพระครูปลัด

อภิชัย	จึงได้มีการนัดหมายประชุมกับคุณโศรดา	และคุณคุโดซัง	ขอเจรจาทำาสัญญาจ่ายเงินเพื่อขอให้พระภิกษุสงฆ์

เข้าไปอยู่จำาพรรษาในบ้านหลังนั้นให้ได้ก่อน	ส่วนเรื่องการทำาเอกสารสัญญาจ่ายเงินงวดสุดท้ายนั้น	ให้รอไป

ก่อนจนกระทั่งทุกฝ่ายพร้อมเพรียงกันจึงจะมีการประชุมนัดหมายเจราจากันอีกครั้งหนึ่งเหลือเวลาอีก	7	วัน

ก่อนที่จะเข้าพรรษา	จึงได้รับอนุญาตให้เข้าไปพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวนั้นได้	และในขณะ

เดียวกัน		
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คณะญาติโยมก็ได้พร้อมเพรียงใจกันจัดเตรียมสถานที่	เพื่อจัดงานพิธีเปิดวัด	พร้อมกันนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์	และ

พระเถรานุเถระ	จากประเทศออสเตรเลีย	และประเทศไทย	โดยมีพระเดชพระคุณฯ	พระธรรมเจติยาจารย์	เจ้าอาวาส

วัดพระศรีมหาธาตุฯ	บางเขน	กรุงเทพฯ	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์		และฯพณฯเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศ

ญี่ปุ่น	คุณสุวิทย์	สิมะสกุล	เป็นประธานฝ่ายฆราวาส	มีพระสงฆ์เดินทางมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์		ในงานพิธีเปิดวัด

จำานวน	11	รูป	พร้อมกับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น	ประมาณกว่า	200	คน	ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำาบุญ

เปิดวัดในวันอาทิตย์ที่	28	มิถุนายน	2552	ซึ่งงานดังกล่าวนี้	ได้รับความสนใจ	และได้รับการสนับสนุนร่วมมือร่วมใจกัน

ทุกฝ่ายจนกระทั่งงานนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการในการนี้	จึงขอกราบขอบพระคุณ	พระเถรานุเถระ	และพระสงฆ์

ทุกรูป	ที่ได้รับนิมนต์เพื่อมาเป็นเกียรติ	เป็นสักขีพยานร่วมงานพิธีเปิดวัดในครั้งนี้	พร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณ/ขอบใจ	ท่าน

พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า	ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น	ทั้งที่ได้เอ่ยนาม	และไม่ได้เอ่ยนามมา	ณ	ที่นี่		ทุกท่านทุกคนที่ให้

ความร่วมมือร่วมใจสนับสนุน	พร้อมกับให้ความอุปถัมภ์ตลอดเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มต้น	จนกระทั่งงานครั้งนี้ประสบความ

สำาเร็จทุกประการ	จึงขออนุโมทนาขอบคุณ/ขอบใจมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

	 ต่อมาหลังจากเสร็จงานพิธีเปิดวัดเรียบร้อยแล้ว	ในระหว่างวันที่	4	-	5	กรกฎาคม	2552	พระครูปลัดอภิชัย	

พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมชาวไทยและชาวญี่ปุ่น	เมืองฮาชิโอจิ	และเมืองอื่นๆที่อยู่รอบบริเวณใกล้

เคียงกรุงโตเกียว	ได้พร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจ	จัดงานวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา	“วันอาสาฬหบูชา	และวันเข้า

พรรษา”	โดยคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมวัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	ได้ร่วมใจกันประกอบพิธีทำาบุญตักบาตร	

บวชเนกขัมมะ	และเวียนเทียน	เพื่อเป็นการรำาลึกถึงคุณพระรัตนตรัย	เนื่องในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวนี้

ด้วย	ในวันเดียวกันนั้นเอง	ท่านพระครูปลัดอภิชัย	พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมได้ประชุมลงมติเกี่ยว

กับการตั้งชื่อวัดที่เหมาะสมกับสถานภาพบ้านเมือง	หรือพื้นที่/ที่ดินแห่งนี้		ในที่สุดจึงได้ลงมติให้ตั้งชื่อวัด	ว่า	“วัดป่า

พุทธรังษี	โตเกียว”	เพราะคำาว่า	“พุทธรังษี”	แปลว่า	รังสีหรือรัศมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	อนึ่ง	ชื่อวัด

ดังกล่าวนี้	ได้รับการประทานพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน	ทรงมีพระประสงค์

ประทานนามให้กับวัดพุทธรังษี	นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย	ดังนั้น	วัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	นี้	จึงเกิดขึ้นเพราะได้

อาศัย	วัดพุทธรังษี	(แอนนันเดล)	นครซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นผู้ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์การสร้างวัดไทย	

ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	

	 ส่วนสำาหรับคณะกรรมการบริหารงาน	วัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	นั้น	ในเบื้องต้นนี้	ได้แต่งตั้งคณะทำางานและผู้

ทำาหน้าที่ติดต่อประสานงานในระหว่างการก่อตั้งวัดแห่งนี้	โดยท่านพระครูปลัดอภิชัย	อภิปุญโญ	ได้ลงนามแต่งตั้งคณะ

กรรมการดังกล่าว	การดำาเนินการการสร้างวัดไทย	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งคณะ

พระภิกษุสงฆ์	อุบาสก	-	อุบาสิกา	หากท่านผู้อ่านที่เคยได้ทำางานร่วมกัน	หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน	มีความคิดเห็น

เป็นประการใด	หรือจดจำาสิ่งใดได้บ้าง	ขอได้โปรดให้คำาชี้แนะนำาทาง	เพื่อที่จะได้เก็บรวบรวมเป็นข้อมูล	สร้างความ

สนใจ	ทำาให้เกิดศรัทธาต่อท่านผู้อ่านทั้งหลาย	หรือ	สามารถจะนำาเรื่องราวดังกล่าวนี้	เล่าให้กับอนุชนรุ่นหลัง	เพื่อให้

รู้จักประวัติความเป็นมา	หรือสืบสานเรื่องราวของวัดแห่งนี้	ในอนาคตกาลข้างหน้าสืบต่อไป

	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์

	เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล

	ประธานกรรมการบริหารวัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
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	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์

	เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	แอนนันเดล

	ประธานกรรมการบริหารวัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น



Buddhist Religious Practice Schedule  2009-2014 96

การปฎิบัติศาสนกิจ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซิดนีย์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗

ภาพเปิดวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

-
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ภาพเปิดวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
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ทำาบุญที่สถานทูตไทยในญี่ปุ่น 

ฯพณฯท่านเอกอัครราชทูต คุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
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ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๖
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ทำาบุญฉลองเปิดวัด ครบรอบ ๓ ปีวัดป่าพุทธรังษี โตเกียว พุทธศักราช ๒๕๕๔
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ประวัติความเป็นมาของสำานักสงฆ์พุทธรังษี มัสสึโมโต้ (เมืองอะซึมิโน่)

จังหวัดนากาโน่  ประเทศญี่ปุ่น
																ก่อนหน้านั้นพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์(อภิชัย		อภิปุญโญ)เจ้อาวาสวัดพุทธรังษี		แอนนันเดล		นคร

ซิดนีย์		ประเทศออสเตรเลีย		ได้มีโครงการสร้างวัดไปตามหัวเมืองต่าง	ๆ	ในประเทศญี่ปุ่นและได้ปรึกษาหารือ

กับพระพิชัย		ฉินนกาโม	เพื่อหาแนวทางขยายวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นควรจะทำาอย่างไร?		ในที่สุด

พระครูวิเทศ	ฯ	ก็ได้มอบหมายให้พระพิชัย		ได้ติดต่อประสานงาน	และหาแนวทางต่าง	ๆ	กับ

คณะศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตวิญญาณอยากจะสร้างวัดให้เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ของพระครู

วิเทศฯ	พระพิชัย	(	หลวงตาซันเดย์)	ก็ได้พบกับคุณเจี๊ยบเมืองมัสสึโมโต้และเมืองอะซึมิโน่																																																																																																																																														

ซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่ในฟื้นที่นี้มานาน	ซึ่งได้เดินทางมาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆ	ที่วัดป่า

พุทธรังษี	โตเกียว	เมืองฮัจชิโอจิ	พระพิชัย	ฉินนฺกาโม	เป็นเจ้าอาวาส		วัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว				

ให้การแนะนำาสั่งสอนคุณเจี๊ยบดังกล่าวจนกระทั่งเกิดความเลื่อมใสมีจิตศรัทธาในพระพุทธ

ศาสนามากขึ้นและในขณะเดียวกัน	

พระพิชัย	จึงได้ปรารภและปรึกษาหารือกับคุณเจี๊ยบเกี่ยวกับการสร้างวัดหรือจัดตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นศูนย์

รวมชุมชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่สนใจและศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาแบบ

เถรวาทในเขตเมืองมัสสึโมโต้	หรือ		เมือง	อะซึมิโน่					AZUMINO	–	SHITOYOSHINA	–	4897-	1	NAKANOKE			399-

88205			จังหวัดนากาโน่					ตั้งอยู่ในระหว่างภาคกลาง	และ	ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น		ได้มีสถาน

ที่ถือศีลปฏิบัติธรรมบำาเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดแก่ชุมชนชาวพุทธผู้ที่อยู่อาศัยในระแวกนี้			จนกระทั่งผู้มีความสนใจ

โดยทั่ว	ๆ	ไปได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทให้กว้างขวางมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเพราะพระพุทธศาสนาแบบ

เถรวาทถูกการทำาลายไปนานมาแล้ว		ฉะนั้นบัดนี้เป็นโอกาสที่ดีให้แก่ชุมชนชาวพุทธเมืองมัสสึโมโต้	ก่อนหน้านั้นพระ

พิชัย	หรือ(หลวงตาซันเดย์)	ได้กราบเรียนปรึกษาหารือกับพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	ซึ่งเป็นประธานบริหารวัดป่าพุทธ

รังษี		โตเกียว		และผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือโครงการสร้างวัดในต่างประเทศและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปใน

หัวเมืองต่าง	ๆ	ในประเทศญี่ปุ่น		ก่อนที่จะตัดสินใจเปิดสำานักสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นี้	จึงได้กราบนิมนต์

พระครูวิเทศฯ	และพระมหาวิรัตน์	เพื่อเดินทางมาดูสถานที่และบ้านเสียก่อน	ในขณะนั้น		ท่านพระครูวิเทศฯ			กับพระ

มหาวิรัตน์	ยังปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้	ด้วยเหตุนี้พระครูวิเทศฯและพระมหาวิรัตน์	จึงได้เดินทางมาที่

ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อวันศุกร์ที่	8	มิถุนายน		2555	หลังจากนั้นพระครูวิเทศฯ	พร้อมด้วยคณะสงฆ์	วัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	

ได้ประชุมปรึกษาหารือกันก่อนที่จะตัดสินใจ	พระครูวิเทศฯ	ในฐานะเป็นประธานการบริหารคณะสงฆ์	วัดป่าพุทธรังษี	

โตเกียว	จึงได้ตกลงกับคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดเห็นพร้อมด้วยกัน			

จึงได้เดินทางไปเมืองมัสสึโมโต้	เมืองอะซึมิโน่	เพื่อดูสถานที่และบ้านพัก	ตามคณะศรัทธา

ญาติโยมเมืองมัสสึโมโต้		เมืองอะซึมิโน่		ได้นิมนต์ดังกล่าวมานั้นจะ

เหมาะสมเป็นสำานักสงฆ์หรือเป็นสถานที่ปฏิธรรมหรือไม่?			หลังจาก

นั้นพระครูวิเทศฯ	พระพิชัย	ได้พิจารณาดูแล้วจึงได้นัดหมายกับคณะ

ศรัทธาญาติโยมเมืองมัสสึโมโต้	เมืองอะซึมิโน่	และได้เดินทางไปยัง

เมืองมัสสึโมโต	้	จังหวัดนากาโน	่ดังกล่าว																																																				
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	 วันอังคารที่	3	กรกฎาคม	2555	โดยมีพระครูวิเทศฯ,	พระพิชัย	(หลวงตาซันเดย์)	พร้อมด้วยคุณดรุณี	(น้องเล็ก)		

ซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์	วัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	ตลอดมาได้นำารถมารับ	พระครูวิเทศฯพระพิชัย		ซึ่งมีคุณอาจเป็นสารถีผู้ขับ

รถได้นำารถมารับที่วัดในเวลา	08.00	น.	พอมาถึงวัดทุกคนเตรียมพร้อมออกเดินทางมุ่งสู่เมือง	มัสสึโมโต้	และเมืองอะ

ซึมิโน่		จังหวัดนากาโน่	พอเริ่มต้นออกจากวัดมาไม่นานนักก็หลงทางไปไม่ถูกวนไปเวียนมาอยู่หลายรอบจึงคลำาทางไป

ได้และได้มุ่งสู่จุดหมายปลายทาง		เมืองมัสสึโมโต้ดังกล่าวมาเบื้องต้นนั้น		เพื่อรีบเดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์และ

ฉันภัตตาหารเกรงว่าจะไม่ทันกับเวลาทั่ง	ๆ	ที่ระยะทาง	190	กิโลเมตรเท่านั้น		วิ่งรถประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง		ในขณะ

เดียวกันเวลาก็จวนเจียนพอมาถึงก็ได้เตรียมจัดสถานที่	เริ่มไหว้พระรับศีลและเจริญพระพุทธมนต์ที่ร้านนวดไทย

และรับฉันภัตตาหารบิณฑบาต			

	 ขณะนั้น	คุณเจี๊ยบ,	คุณแหม่ม		เมืองยามานะชิ		มาร่วมถวายภัตตาหารบิณฑบาตและนัดหมายประชุมปรึกษา

หารือเกี่ยวกับการสร้างวัดกับคณะศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำาบุญด้วยหลังจากฉันภัตตาหารบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อย

แล้วพระครูวิเทศฯ,	พระพิชัย	พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันทำาบุญที่ร้านนวดไทยโบราณ	จึงได้ออก

เดินทางไปร้านอาหารของคุณต่าย		(ซึ่งเป็นคนอุดร)	ซึ่งมีแฟนเป็นชาวญี่ปุ่นและมีบ้านอยู่หลายหลังต้องการอยากจะให้

มีวัดเกิดขึ้นในหัวเมืองนี้จึงได้นิมนต์พระครูวิเทศฯ	พระพิชัยไปดูสถานที่และบ้านหลังดังกล่าวจะสามากดัดแปลงและ

ปรับปรุงเป็นสำานักสงฆ์หรือเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมได้หรือไม่	?	พอทุกคนได้มาดูและเห็นแล้วเป็นที่พึงพอใจ			ฉะนั้นจึงจะ

ตัดสินใจในภายหลัง

	 หลังจากนั้น	พระครูวิเทศฯ,	พระพิชัย	(หลวงตาซันเดย์)	พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมและเจ้าของบ้านได้

สนทนาปรึกษาหารือกันสักพักหนึ่งก็เป็นที่เข้าใจกัน		ในขณะนั้นก็เป็นเวลา	16.00	น.	แล้ว		พระครูวิเทศฯ,	พระพิชัย	

พร้อมด้วยคุณดรุณี		(น้องเล็ก),	คุณอาจ	จึงได้ถือโอกาสล้ำาลาคุณต่ายเจ้าของบ้านและคณะศรัทธาญาติโยมคนอื่น	ๆ	

อีกด้วย			และขอนำาเรื่องต่าง	ๆเกี่ยวกับการสร้างวัดนั้นไปประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์และคณะกรรมการของ	

วัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	เสียก่อน		ถ้าเป็นไปได้จึงจะได้ตัดสินใจภายหลัง		หลังจากนั้นคุณต่ายเจ้าของบ้าน	กับ	คณะ

ศรัทธาญาติโยมได้ตกลงนัดหมายประชุมกันอีกเมื่อ	วันที่	15		กรกฎาคม	2555			คณะศรัทธาญาติโยมเมืองมัสสึโมโต้	

เมืองอะซึมิโน่		ได้มิมนต์พระสงฆ์เพื่อทำาบุญปรึกษาหรืออีกครั้ง	เพื่อเป็นการตัดสินใจ	ในที่สุด	พระพิชัย	พร้อมด้วย

คณะสงฆ์อีก	3	รูปได้รับนิมนต์ดังกล่าวและก็ได้เดินทางไปรับฉันภัตตาหารบิณฑบาตและประชุมตัดสินใจเป็นครั้ง

สุดท้ายและเป็นเอกฉันท์	อย่างแน่นอน		เมื่อวันศุกร์ที่		14		กันยายน	2555	ระหว่างเข้าพรรษามาประมาณเดือนครึ่ง

คณะสงฆ์ทางวัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	โดยมี			

	 	 1.	พระพิชัย	ฉินนฺกาโม		

	 	 2.	พระเสมียน		วิมุตตจิตโต				

	 	 3.		พระพิทักษ์		ธนปัญโญ		
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พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมได้ประกอบพิธีฉลองทำาบุญเปิดสำานักสงฆ์พุทธรังษี	มัสสึโมโต้แห่งใหม่นี้		ซึ่งมี	พระพิชัย	

ฉินนฺกาโน	(หลวงตาซันเดย์)	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	พระเสมือน	พระพิทักษ์	พระภิกษุสงฆ์ทั้ง	3	รูปนี้		

เป็นสักขีพยานและปฐมฤกษ์ในการเปิดสำานักสงฆ์พุทธรังษี	มัสสึโมโต้	เป็นสาขาที่	3		ของวัดป่าพุทธรังษี	โตเกียว	

เมืองฮัจจิโอจิ	และมีคณะศรัทธาญาติโยมมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีเปิดสำานักสงฆ์ครั้งนี้ประมาณ			1OO		คน

โดยมีรายชื่อคณะศรัทธาญาติโยมอุปถัมภ์และสนับสนุนสำานักสงฆ์พุทธรังษีดังต่อไปนี้			

	 1.	คุณสุภาพร		โมโมเชะ			 4.	คุณนุชนาด		เวชึงิ						 7.	คุณมาริษา		ฮิโรตะ		

	 2.	คุณสายพิน		คูโบตะ			 5.	คุณอุชุย		พรทิพย์			 	 8.	คุณเกล้า		ฟุจิซาว่า			

	 3.	คุณวันนา		ชิมะตะ				 	 6.	คุณพิสมัย		มารุยาม่า				 9.	คุณนภาพร		ไชยพันธ์	

	 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดสอบกำาลังศรัทธาของคณะศรัทธาญาติโยมไปก่อน	จนกว่าทุกอย่างลงตัวจึงจะได้เปิด

เป็นทางการจริงๆ	หลังจากออกพรรษาไปแล้วจึงจะได้จัดเตรียมสถานที่และคณะศรัทธาญาติโยมอุปถัมภ์วัดที่รับผิด

ชอบในการดูแลพระสงฆ์ที่มาอยู่จำาพรรษาให้เพียบพร้อมสมบูรณ์เสียก่อน	จึงจะได้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่

สาธารณะชนได้รับทราบโดยทั่ว	ๆ	ไป				สุดท้ายจึงขออนุโมทนาขอบใจและขอบคุณคณะสงฆ์ผู้เผยแผ่บุกเบิกและคณะ

ศรัทธาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและญาติโยมที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนอุปถัมภ์	ตลอดมาทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

ทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกล	ทั้งได้ออกนามและไม่ได้ออกนาม			ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่ทำาให้สำานักสงฆ์พุทธรังษี	แห่งนี้

ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำาเร็จทุกประการ

	 	 	 	 	 ประวัติจังหวัดนากาโน่ ญี่ปุ่น

	 ตั้งอยู่เกือบใจกลางของประเทศญี่ปุ่น	เนื่องจากทั้ง	4	ทิศถูกห้อมล้อมด้วยภูเขา	สูงถึง	3,000	เมตร	จำานวน

มากมาย	จึงถูกขนานนามว่าเป็น	“หลังคาของประเทศญี่ปุ่น“เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิค

ฤดูหนาวในปี	1998	และยังมีเมือง	“ฮะกุบะ”,	“ที่ราบสูงชิง่ะ”	และบ่อน้ำาร้อนโนซาว่าที่โดดเด่นในฐานะเป็นสโนว์

รีสอร์ทชั้นนำาของญี่ปุ่นที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำานวนมากทุกปีนอกจากนั้นการเดินทางจากเมืองหลัก	เช่น	

โตเกียว	,	นาโกย่า	,	เกียวโตเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวก็สะดวก	ไม่ไกลจากภูเขาฟูจิ,ทาคายาม่า,	เส้นทางเลียบเขาแอลป์ทา

เตยาม่าคุโรเบะอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ภาคภูมิใจของญี่ปุ่นด้วยลักษณะภูมิประเทศทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือ	

จรดทิศใต้	เนื้อที่	13,562	ตารางกิโลเมตร	มีขนาดความกว้างใหญิอันดับ	4	ของประเทศ	รวมทั้งพื้นที่ราว	20%	ยังได้รับ

การกำาหนดให้เป็นเขตอุทยานทางธรรมชาติอีกด้วยลักษณะอากาศ	มีสภาพภูมิอากาศ	มีเนื้อที่ที่ได้รับปริมาณแสงแดด

ส่องประมาณ	2,000	ชั่วโมงต่อปี	มีความชื้นต่ำาและอุณหภูมิเฉลี่ยไม่มากหรือน้อยกว่า	12	องศาเซลเซียสต่อปี
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	ทำาให้อากาศเย็นสบายและสดชื่นนอกจาก	“นากาโน่”	จะเป็นขุมทรัพย์ทาง

วัฒนธรรมด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์แล้ว	ยังมีบ่อน้ำาร้อนชื่อดังหลายแห่ง

ของประเทศที่นี่อีกด้วยที่	“จิโกคุดานิยาเอนโคเอน”	คุณจะได้ชมลิงญี่ปุ่นหรือ	

“สโนว์มังกี้”	ขณะลงแช่บ่อน้ำาร้อนกลางแจ้งซึ่งหาชมได้ยากโดยเฉพาะ	การแสดง

สีหน้าท่าทางผ่อนคลายอารมณ์ราวกับมนุษย์ของมันในขณะนั้น	“คารุอิซาว่า”	

เป็นที่ตั้งของบรรดาแหล่งรีสอร์ทบนที่ราบสูงที่มีภูมิประวัติยาวนานของประเทศ	

ได้รับความเพลิดเพลินและพักผ่อนกับสิ่งบันเทิงใจ	เช่นร้านขายสินค้าขนาดใหญ่,	ลานสกี,	สนามกอล์ฟ	เป็นต้น	

“ปราสาทมัตสึโมโต้”	เป็นปราสาทที่สร้างด้วยลำาไม้	5	ชั้น	6	คูหา	มีหอคอยบนยอดปราสาท	ที่ถือเป็นปราสาทสมบัติ

ของแผ่นดินที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น	สีผนังที่ฉาบด้วยสีดำาและสีขาวตัดกันเช่นนี้ของตัวปราสาท	ทำาให้ทัศนียภาพของเทือก

เขาแอลป์ทรงความสง่าและงดงาม	ตลอดจนที่นี่เมื่อเข้าฤดูใบไม้ผลิยังถือเป็นแหล่งชมดอกซากุระชื่อดังที่สามารถเชิญ

ชวนให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางเข้ามาชมกันอย่างคับคั่งอีกด้วย“ซึมาโกะจูกุ”	เป็นสถานที่ซึ่งยังทิ้งสภาพร่องรอย

สมัยเอโดะเหลือให้เห็นได้อย่างชัดเจน	หากเข้ามาจะรู้สึกเหมือนได้เดินย้อนกลับไปในสมัยเอโดะ	โดยเฉพาะทางเดินนา

กาเซ็นโดระยะทาง	8	กิโลเมตรจากซึมาโกะจูกุจนถึงมาโกะเมะจูกุนั้นยังคงหลงเหลือทางเดินที่ทำาด้วยแผ่นหินจำานวน

มาก	และเป็นเส้นทางเดินท่องเที่ยวที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและความเย็นของน้ำากับสภาพอากาศบริสุทธิ์เป็นปัจจัยทำาให้ไม่

ว่าจะเป็นผลผลิตโซบะหรือแอปเปิ้ลมีรสชาติอร่อย	หรือแม้แต่อาหารท้องถิ่นดั่งเดิมที่น่าลิ้มลองเช่น	เหล้าสาเกญี่ปุ่นไป

จนถึงโอยากิ	,โกะเฮโมจิ	และซาซาซุชิ	ต่าง	ๆ	มีรสดีซึ่งนับเป็นเสน่ห์อีกอันหนึ่งของจังหวัดนากาโน่ก็ว่าได้สภาพอากาศ

ของจังหวัดนากาโน่สภาพอากาศของนากาโน่มีลักษณะพิเศษคือมีอุณหภูมิสูงและต่ำาช่วงกลางวันและกลางคืนแตกต่าง

กันมากอย่างชัดเจน	และโดยเฉพาะความต่างโดยเฉลี่ยของอุณหภูมิในเดือนร้อนสุดและหนาวที่สุดมีความแตกต่างกัน

ค่อนข้างมากรวมทั้งมีความชื้นในอากาศค่อนข้างต่ำามากด้วยเช่นกันนากาโน่มีสภาพอากาศแห้ง	อัตราปริมาณน้ำาฝน

ต่อปีต่ำาสุดในประเทศ	โดยเฉพาะแม้พื้นที่จากเมืองนากาโน่ถึงอูเอดะและซาคุจะมีบริเวณครึ้มฟ้าครึ้มฝนครอบคลุมแต่

ปริมาณน้ำาฝนที่ตกลงมาก็อยู่ในระดับต่ำาบรรยากาศเมืองนากาโน่มีอากาศสะอาดบริสุทธ์อัตราสูงท้องฟ้าปลอดโปร่ง

ไร้เมฆ	และด้วยเหตุนี้จึงรวมปริมาณการรับแสงแดดได้เป็นอันดับสูงที่สุดในประเทศ	โดยเฉพาะอัตราชั่วโมงการได้

รับแสงแดดต่อวันสูงสุดคือท้องที่ในเขตซูวะและมัตสึโมโต้	เรื่องความแตกต่างชัดเจนต่อวันเกี่ยวกับลักษณะแวดล้อม

ในบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของนากาโน่คือ	ในขณะที่ราบสูงที่ครอบคลุมนากาโน่ตอนเหนืออากาศเย็นและเก็บสะสม

จำานวนหิมะไม่ให้ละลายได้	แต่ที่ราบต่ำาของนากาโน่ตอนกลางและตอนใต้จะมีอากาศแห้งกว่าและปริมาณการทอด

แสงแดดต่อวันสูงกว่าด้วย
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ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ สำานักสงฆ์พุทธรังษี มัสสึโมโต้นากาโน่ ญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
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ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ สำานักสงฆ์พุทธรังษี มัสสึโมโต้ นากาโน่ ญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๖
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โครงการสร้างวัดและจัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธ วัดพุทธรังษี โซล 

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

คณะพุทธบริษัทอุบาสก-อุบาสิกาชาวไทย-เกาหลี ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

	 ประวัติ	และเรื่องราวความเป็นมา

	 ในอดีตกาล	พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเข้าสู่ประเทศเกาหลี	ในราวประมาณปีพุทธศักราช	915	โดยพระสมณทูต

ผ่านทางประเทศจีน	และต่อมาก็ได้กลายเป็นศาสนาประจำาชาติ	อีกทั้งยังมีบทบาทมากที่สุด	ในรัชสมัยของราชวงศ์

โคเรียว	(ประมาณพุทธศักราช	1200	โดยเฉพาะในด้านการเผยแผ่				ซึ่งได้นำาเอาหลักธรรมคำาสอนในพระพุทธศาสนา

ถูกส่งเสริมสนับสนุน	และให้การศึกษาแก่ประชาชน	อย่างแพร่หลายกว้างขวาง		มีความเหมาะสมเข้ากันได้กับสังคม

ชาวเกาหลีในสมัยนั้น	 ในปัจจุบัน	คณะสงฆ์ในประเทศเกาหลี	ได้ให้ความสนใจสนับสนุนพระพุทธศาสนา	โดยทำา

กิจกรรมคืองานเผยแผ่ทางด้านการศึกษา	มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้การศึกษา	แก่พระภิกษุ	พระภิกษุณี	เป็นต้น	

พร้อมกันนี้ยังมีมหาวิทยาลัย	วิทยาลัยทางการศึกษาอีกหลายแห่ง	เป็นที่รองรับทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน	และ

ประชาชนทั่วไป	ความสัมพันธ์มิตรภาพทางด้านการทูตระหว่างประเทศไทย		และประเทศเกาหลีนั้น	ได้เริ่มต้นสถาปนา

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2501	โดยมีการประสานงานสร้างสายสัมพันธ์แลกเปลี่ยน	ทางด้านการเมืองวัฒนธรรม		เป็นต้น	

โดยเฉพาะความต้องการทางด้านแรงงานจากประเทศไทย	จึงเป็นสาเหตุข้อหนึ่ง	ทำาให้เกิดชุมชนไทย	มีแรงงานไทย

มากมายที่ได้เข้ามาทำางาน	หรือเข้ามาตั้งถิ่นฐานพำานักอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี	จนกระทั่งปัจจุบันนี้

	 ส่วนความสัมพันธ์ทางด้านศาสนา	เนื่องจากประเทศเกาหลีได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา	มาตั้งแต่ครั้ง

โบราณกาล	จึงมีความสัมพันธ์อันดี	อีกทั้งยังเป็นสมาชิก		ขององค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก	จึงนับว่าเป็นนิมิต

หมายที่ดีอีกข้อหนึ่ง	สำาหรับประเทศที่มีประชากรนับถือพระพุทธศาสนา	อนึ่ง	พระพุทธศาสนา	ถือได้ว่าเป็นแหล่ง

กำาเนิด	ของสรรพสิ่งทุกแขนงวิชาการ	เช่น	การศึกษา	วัฒนธรรม	ประเพณี	และพิธีกรรม	เป็นต้น	โดยมีพระสงฆ์ทำา

หน้าที่	เป็นผู้ถ่ายทอด	และเป็นผู้นำาทางด้านจิตวิญญาณ	อีกประการหนึ่ง	การปฏิบัติตามหลักคำาสั่งสอนในพระพุทธ

ศาสนานั้น	ทำาให้การดำาเนินชีวิต	มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นปกติสุขทั้งในการดำารงชีวิต	และทรัพย์สิน	ศาสนาจึงถือได้

ว่าเป็นส่วนสำาคัญ	มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์	ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงกาลสิ้นสุดลงของชีวิต	เพราะเหตุนี้วัด

และพระสงฆ์	จึงได้มีบทบาททำาหน้าที่อันสำาคัญยิ่งคือ	เป็นที่พึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ	รวมทั้งเป็นผู้นำาทาง

ด้านจิตวิญญาณ	ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
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	 ในการนี้	ชาวพุทธทั้งหลายทั้งที่เป็นชาวไทย	และชาวพุทธที่ตั้งถิ่นฐานพำานักอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี	จึง

พร้อมเพรียงร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน	มุ่งมั่นแสวงหาสถานที่สร้างวัด		และจัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธวัดพุทธรังษี	

กรุงโซล	ประเทศเกาหลี		เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำาหรับปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	เป็นศูนย์รวมใจให้กับชาว

พุทธทั้งหลาย	ผู้มีความประสงค์ต้องการประพฤติปฏิบัติ	ตามหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา		เพื่อเป็นกำาลังใจให้กับ

แรงงานไทยที่พลัดถิ่นฐาน	ซึ่งเดินทางเข้ามาทำางาน	และพำานักอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี	เพื่อนำาคำาสอนของพระพุทธ

ศาสนา	มาประพฤติปฏิบัติให้แพร่หลายกระจายในหมู่พี่น้องชาวพุทธ		เพื่อเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์เข้าใจอันดีระหว่าง

ชาวพุทธด้วยกัน		โดยถือหลักปฏิบัติมุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติตามหลักของเบญจศีลสิกขา	(ศีล	5)	เป็นบรรทัดฐาน

เบื้องต้น	และศึกษาปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา	คือศีล	สมาธิ	และปัญญา		เป็นข้อปฏิบัติจุดมุ่งหมายขั้นสูงสุดในบวร

พระพุทธศาสนา	อีกทั้งยังเป็นแกนนำาพัฒนาสร้างสรรชีวิตที่ดีงาม	ทำาให้ชีวิตประสบสุข	ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาล

ข้างหน้าต่อไป

	 หลักการ	และเหตุผลของโคงการฯ

	 การที่จะนำาเอาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท	ของไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีนั้น	ก็คือการนำาเอาหลักธรรมคำาสอน	

ที่สำาคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา	คือหลักปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์		คือ	

	 1.	คำาสอนให้ละความชั่ว	(คือ	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลงหรืออวิชชา	เป็นต้น)	

	 2.	เมื่อละความชั่วทั้งปวงได้แล้ว	ก็ให้ประพฤติปฏิบัติความดี	(คือ	ทาน	หรือศีล	สมาธิ	และปัญญา)				 	

	 3.	เมื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้ว	จึงสอนให้ปฏิบัติสมาธิภาวนา	เพื่อชำาระจิตใจที่เศร้าหมองห่อหุ้มด้วยอวิชชา		

	 เพื่อเป็นการพัฒนาจิตชำาระใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากอวิชชา	กิเลสอาสวะทั้งปวง	นี้	จึงเป็นบทสรุปหลัก	คำา

สอนสำาคัญทางพระพุทธศาสนา	เป็นการเรียนรู้ศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในเบื้องต้น	สำาหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคำา

สอนทางพระพุทธศาสนานั้น	เมื่อนำามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน	จะช่วยให้ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม	จริยธรรม	

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	เช่น	หลักคำาสอนขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์	คือเบญจศีล	เบญจ-ธรรม	ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า	“มนุษยธรรม”	คือการไม่เบียดเบียนกัน	ไม่มุ่งร้ายทำาลายชีวิตผู้อื่น	สอนให้มีความเมตตากรุณาปรานี	มีน้ำาใจไมตรี

ต่อกันรับรู้เข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น			มีความโอบอ้อมอารีเอื้ออาทรต่อผู้อื่น		เป็นต้น	นี้จึงเป็นคำาสอนให้ผู้ปฏิบัติตาม	

ดำาเนินชีวิตในโลกปัจจุบันมีความสุขอย่างแท้จริง

	 ส่วนการนำาพระพุทธศาสนา	เข้าสู่หลักปฏิบัติขั้นสูงนั้น	เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นหลักสำาคัญ

มากที่สุด	ทำาให้มนุษย์มีศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอันสูงยิ่งขึ้นไป		พร้อมกับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา											

เพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน	โดยนำาเอากระบวนการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา	คือศีล	สมาธิ	และปัญญา	

นำาเข้ามาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำาวัน	เช่น	เมื่อรักษาศีลคือการประพฤติดีทางกายและวาจาดีแล้ว	ก็เริ่มปฏิบัติ

สมาธิภาวนา	เพื่อชำาระจิตใจให้บริสุทธิผ่องใส	เมื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาดีแล้ว	จิตย่อมสงบ	เมื่อจิตสงบดีแล้ว	ทำาให้เกิด

สติปัญญา	เมื่อปัญญาเกิดขึ้น	ย่อมสามารถเข้าใจแจ่มแจ้งในปัญหาสรรพทุกสิ่ง		เช่น	เมื่อเข้าใจปัญหาเรื่องทุกข์			

จึงสามารถหลุดพ้นจากปัญหาคือเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้เป็นลำาดับเบื้องต้น	จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้าย	คือการบรรลุเข้าถึง

พระนิพพพานการสิ้นสุดทุกข์	อันเป็นจุดหมายปลายทางขั้นสูงสุดในบวรพระพุทธศาสนา
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เนื่องจากการที่ได้นำาหลักธรรมคำาสอน	ทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาในเบื้องต้น	นำาเข้าสู่หลักการศึกษา	(ปริยัติ)	แล้ว

นำาไปทดลองปฏิบัติตาม	(ปฏิบัติ)	พัฒนาจิตตามวิถีของชาวพุทธที่แท้จริงแล้ว	ผลเกิดจากการศึกษาทดลองปฏิบัติตาม

นั้น	(ปฏิเวธ)	ก็จะเกิดขึ้นแจ่มแจ้งปรากฏในจิตใจของผู้ปฏิบัติโดยธรรมชาติ	จึงเป็นอันมุ่งหวังได้ว่า	ประโยชน์มากมาย

หลายสถานอันพึงจะได้รับจากการปฏิบัติตามหลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา	นั้นจะ	ประเมินค่าหาไม่ได้	อีกทั้งยัง

เป็นการนำาพระพุทธศาสนา	ให้เข้าถึงประชาชนชาวพุทธโดยแท้จริง	ด้วยเหตุนี้เอง	จึงเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างวัด	

จัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธวัดพุทธรังษี	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้	ตามเจตนารมณ์ที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วในเบื้องต้นทุก

ประการ	

	 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

	 1.เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธวัดพุทธรังษี	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้

	 2.เพื่อสร้างวัดเป็นพุทธศาสนสถาน	เป็นที่พักอาศัยอยู่ของพระสงฆ์	ในบวรพระพุทธศาสนา

	 3.เพื่อสร้างวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ	และการประกอบพิธีกรรมของหมู่พระภิกษุสงฆ์	

	 		ในบวรพระพุทธศาสนา

	 4.เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา	แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธไทย	และชาวพุทธทุกเชื้อชาติ	

	 		ที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้

	 5.เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา	วัฒนธรรมไทย	และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา	

		 6.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศึกษาพระพุทธศาสนาระหว่างพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์เกาหลีใต้	และพุทธศาสนิกชน		

	 		ในประเทศเกาหลีใต้

	 7.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาปฏิบัติสมาธิภาวนา	ในรูปแบบพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทให้กับบุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป

	 8.เพื่อประสานสัมพันธ์ความสามัคคี	ความเข้าใจอันดีระหว่างชาวพุทธไทย	และชาวพุทธทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่	

	 		ในประเทศเกาหลีใต้	ทำาให้มีความมั่นคง	แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นตามลำาดับในอนาคตข้างหน้า

	 9.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนา	ทั้งฝ่ายมหายาน	และฝ่ายเถรวาท	ให้กับนักเรียน		นักศึกษา

	 		และประชาชนทั่วไป

	 10.เพื่อเป็นศูนย์กลางหรือสถานที่อบรมฝึกหัดปฏิบัติศีลธรรม	จริยธรรม	พัฒนาทางด้านจิตใจ	

	 		และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนชาวพุทธ

	 11.เพื่อเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมพัฒนาคุณธรรม	เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประชาชนชาวเกาหลีใต้

	 12.เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ	ให้กับแรงงานไทยที่เข้ามาทำางาน	และพำานักอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้
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	 13.เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม	เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานไทย	และชุมชนไทยที่เข้ามาทำางาน	หรือพำานัก	

	 				อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้

	 ระยะเวลาดำาเนินงานของโครงการฯ

	 ในการจัดตั้งสมาคม	หรือการจัดสร้างวัดพุทธรังษี	ณ	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้นั้น	อาจจะต้องอาศัยระยะ

เวลาดำาเนินการโดยได้แบ่งออกเป็น	1	ระยะ	ดังนี้		คือ

					ระยะที่	1	 จัดหาที่พักโดยเช่าหรือซื้อที่ดินสถานที่สร้างวัด	หรือบ้านพร้อมที่ดิน	หรือสร้างที่พักชั่วคราว	ให้กับ

พระสงฆ์ผู้ที่จะเข้าอยู่จำาพรรษา	จัดตกแต่งบำารุงรักษาสถานที่ทำาให้เหมาะสมรองรับควรแก่สถานที่ออันจะจัดตั้งเป็น

วัดในอนาคต	พร้อมกับจัดตั้งสมาคมชุมชนชาวพุทธ	วัดพุทธรังษี	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้	คาดว่าจะต้องใช้เวลา

ประมาณ	1	-	3	ปี

					ระยะที่	2	 ดำาเนินการสร้างศาลา	หรืออาคารเอนกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม	หรือปฏิบัติศาสนากิจ

ให้กับพระสงฆ์	คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ		4	-	6	ปี

					ระยะที่	3	 สร้างเสนาสนะสงฆ์เพิ่มเติม	สร้างเขตพุทธาวาส	และเรือนที่พักรับรองสำาหรับฆราวาสผู้มาพักอาศัย

ปฏิบัติธรรมที่วัด	เป็นต้น	ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ	7	-	10	ปี

	 	 	 	

	 ผู้สนับสนุน	/	ผู้อุปถัมภ์โครงการฯ	ฝ่ายพระสงฆ์

			 	 1.	สมเด็จพระมหามุนีวงศ์	 วัดราชบพิธฯ	 	 กรุงเทพมหานคร

			 	 2.	สมเด็จพระวันรัต	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร				 กรุงเทพมหานคร

			 	 3.	สมเด็จพระธีรญาณมุนี					 วัดเทพศิรินทราวาส		 กรุงเทพมหานคร

			 	 4.	พระสาสนโสภณ		 					 วัดโสมนัสวิหาร						 กรุงเทพมหานคร

			 	 5.	พระพรหมเมธี					 					 วัดสัมพันธวงศ์										 กรุงเทพมหานคร

			 	 6.	พระธรรมเมธาจารย์			 วัดโสมนัสวิหาร						 กรุงเทพมหานคร

			 	 7.	พระธรรมเจติยาจารย	์	 วัดพระศรีมหาธาตุ				 กรุงเทพมหานคร

			 	 8.	พระเทพปริยัติวิมล	 					 วัดบวรนิเวศวิหาร								กรุงเทพมหานคร

			 	 9.	พระเทพปัญญามุนี					 วัดอาวุธวิกสิตาราม						กรุงเทพมหานคร

	 	 10.	พระเทพสีลาภรณ์								 วัดป่าพุทธรังษี									 ประเทศออสเตรเลีย

	 	 11.	พระราชญาณปรีชา							 วัดราชาธิวาส									 กรุงเทพมหานคร

	 	 12.	พระราชวรญาณมุนี	 					 วัดญาณประทีป						 ประเทศนิวซีแลนด์

	 	 13.	พระปรีชาญาณวิเทศ		 วัดธัมมธโร					 	 ประเทศออสเตรเลีย

	 ผู้สนับสนุน/อุปถัมภ์โครงการฯ	ณ	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้

	 	 1.	ฯพณฯ	เอกอัครราชทูตไทย	 						 ประจำากรุงโซล	 ประเทศเกาหลีใต้

	 	 2.	ท่านทูตธนวิทย์		สิงหเสนี							 ประจำากรุงโซล		ประเทศเกาหลีใต้

	 	 3.	บริษัทการบินไทย	มหาชนจำากัด					 ประจำากรุงโซล		ประเทศเกาหลีใต้
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	 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

	 1.พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์		วัดพุทธรังษี	แอนนันเดล	นครซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย	

	 2.คณะสงฆ์ธรรมยุต	คณะสงฆ์ไทย	และวัดไทยทุกวัด	ในประเทศออสเตรเลีย

	

	 งบประมาณ	/	ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการฯ

			 1.คณะสงฆ์ธรรมยุต	คณะสงฆ์ไทย	และวัดไทยทุกวัดในประเทศออสเตรเลีย

		 2.วัดพุทธรังษี	แอนนันเดล		 นครซิดนีย์		 ประเทศออสเตรเลีย

		 3.คุณสมวงศ์		เวยยาวัจจมัย			 นครซิดนีย์			 ประเทศออสเตรเลีย

	 4.ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน					ในประเทศไทย

		 5.ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน					ในประเทศเกาหลีใต้

		 6.ทำาการกู้ยืมเงินจากธนาคาร			ในประเทศออสเตรเลีย

	 บทสรุป	/	ข้อเสนอแนะ	/	การสำารวจความคิดเห็น

	 จากการที่ได้ทำาการสำารวจก่อนการจัดทำาโครงการในครั้งนี้		พร้อมทั้งยังได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมเยือนชุมชนชาว

พุทธไทย	ชุมชนชาวพุทธในประเทศเกาหลี	โดยเฉพาะในกลุ่มพี่น้องชาวพุทธแรงงานไทย	ซึ่งได้เดินทางเข้าไปทำางานใน

ประเทศเกาหลี	ที่พำานักอาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆกรุงโซล	และเมืองอื่นๆ	ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง	ทุกสถานที่ทุกแห่งหนต่าง

ก็ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนตอบสนองให้ข้อมูลอย่างดีเยี่ยม	ผลที่คาดว่าจะได้รับประสบความสำาเร็จในการจัดตั้ง

สมาคมชุมชนชาวพุทธ	และการสร้างวัดไทยวัดพุทธรังษี	ณ	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีนั้น	มีความเป็นไปได้สูงมาก	มีชาว

พุทธจำานวนมาก	ต่างก็ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน	บ้างก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะคติ	แสดงความคิดเห็นกันอย่าง

กว้างขวางเป็นจำานวนมาก	อย่างไรก็ตาม	ยังมีชาวพุทธอื่นอีกหลายกลุ่มจำานวนมาก	ที่ต้องการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ระดับขั้นพื้นฐาน	อีกทั้งยังมีความต้องการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ	คือการฝึกหัดปฏิบัติจิตภาวนาทำาสมาธิ	เพื่อชำาระ

จิตใจให้เกิดสันติสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขทุกคืนวัน			โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนานั้น		มีจุดยืนของการอยู่ร่วมกัน

ด้วยสามัคคีธรรม	มีสันติสุขทุกเวลากาลทุกที่สถาน				ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลข้างหน้า	

	 ในการนี้	จึงเป็นโอกาสที่ดีของพุทธบริษัททั้งหลายที่จะมีการสร้างวัด	หรือจัดตั้งชุมชนชาวพุทธ	หรือองค์กร

ทางพระพุทธศาสนา	ในประเทศเกาหลีใต้แห่งนี้	ด้วยเหตุนี้	จึงได้มีความมุ่งหวังเป็นอย่างสูงยิ่งว่า	โครงการดังกล่าวนี้						

จะได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากพุทธบริษัททั้งหลายจนกระทั่ง	โครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์	

ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังเอาไว้สูงสุดสำาเร็จสมประสงค์ด้วยดีทุกประการฯ

พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์

ประธานคณะกรรมการโครงการ	ฯ
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วัดป่าพุทธรังษี โซล (เมืองพงดำาอืบ) ประเทศเกาหลีใต้

โดย พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์

เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

		 ในราว	ปีพุทธศักราช	2548	ที่ผ่านมา	ได้ทราบว่ามีชุมชนชาวไทยเป็นจำานวนมากที่มา

พำานักอาศัยทำาธุรกิจและใช้แรงงานอยู่ประเทศเกาหลีใต้ในคราวหนึ่งมีชุมชนชาวไทยได้มี

จิตศรัทธานิมนต์พระสงฆ์ผ่านสถานทูตไทย	เพื่อมาแสดงธรรมโปรดอนุเคราะห์ชุมชนชาว

ไทยดังกล่าวนั้น	โดยพระเดชพระคุณฯพระธรรมเจติยาจารย์	เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหา

ธาตุฯ	บางเขน	กรุงเทพมหานคร	ได้รับนิมนต์แต่ไม่มีเวลาพอที่จะไปได้จึงได้นิมนต์พระ

อาจารย์เปลี่ยน	ปญฺญาปทีโป	วัดอรัญญวิเวก	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่	ไปแทนแต่ทั้ง	๒	ท่าน

ก็ไม่มีเวลาที่จะไปได้เหมือนกันจึงได้ยกเลิกไป	ในขณะเดียวกันนั้น	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี	

แอนนันเดล	นครซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย	ผู้มีจิตวิญญาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน	จึงได้เดินทาง

มาเยี่ยมเยือนชุมชนชาวไทย	ที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้และต้องการทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชุมชนชาวไทยที่มาทำาธุรกิจและใช้แรงงานดังกล่าวมานั้น	พอมาถึงแล้วจึงได้รับทราบชีวิตจริง	ของ

ชุมชน	ฉะนั้นพระครูวิเทศธรรมนุศาสน์	จึงได้ปรึกษาหารือกับชุมชนชาวไทย	เกี่ยวกับการจัดตั้ง

สมาคม	เพื่อเป็นฐานรองรับในการสร้างวัดไทยในประเทศเกาหลีใต้	และเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจ

ของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย-ชาวเกาหลีใต้สืบต่อไป	ดังนั้นพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	จึงได้

เดินทางมาเยี่ยมชุมชนดังกล่าวมานั้น

		 วันที่	10	พฤศจิกายน	2551	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์และพระมหาวิรัตน์	สุเมธิโก	ได้

เดิน	ทางมาประเทศญี่ปุ่น	เพื่อดำาเนินการสร้างวัดใหม่ที่เมือง	ฮัจจิโอวยิ	กรุง	โตเกียว	ประเทศ

ญี่ปุ่น	ในคราวเดียวกันนั้น	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	ได้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้	เพื่อเยี่ยม

เยือนชุมชนชาวไทยดังกล่าว	ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้	เพื่อแสวงหาสถานที่สร้างวัดในประเทศเกาหลีใต้	

จะเป็นไปได้แค่ไหนเพียงไร	เพราะยังไม่รู้จักและคุ้นเคยกับญาติโยมคนใดที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เลย	ต่อมาภายหลัง

ก็ได้รู้จักกับคุณดารานี	คูสัว	เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งได้เดินทางไปมาระหว่างไทยกับเกาหลีและญี่ปุ่น	ได้แนะนำาพระครู

วิเทศธรรมานุศาสน์	และพระมหาวิรัตน์	ให้รู้จักกับชุมชนชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล-โอซาน-ซูวอน	โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง	คือ	คุณพ่อมงคล	คูสัว	ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณดารานีนั้นเองพร้อมด้วย	คุณจ๋อม,	คุณจ๋า,	คุณเป้,

คุณน้อง	เป็นต้น	หลังจากนั้น	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	ก็มีความมั่นใจสักหน่อย	จึงได้ให้คุณมยุรี,	คุณมิซู	2	สามี

ภรรยาได้จัดหาตั๋วเครื่องบินพร้อมด้วยที่พักในเขต	Gangum	ใจกลางกรุงโซล	1	คืน

	 วันที่	22	มีนาคม	2552	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์และพระมหาวิรัตน์	สุเมธิโก	ได้เดินทางจากเมือง	ฮัจจิโอวจิิ	

โดยรถไฟด่วน	ไปยังสนามบินนาริตะ	ใช้เวลาเดินทาง	1	ชม.	
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หลังจากนั้นก็ได้เช็คอินเตรียมตัวขึ้นเครื่องโดยสายการบิน	Japan	Airline	ไปยังสนามบิน	อินซอน	กรุงโซล	ประเทศ

เกาหลี	โดยสวัสดิภาพปลอดภัย	พอมาถึงสนามบินอินซอน	ไม่มีใครมารับ	เพราะไม่ได้นัดหมายกับใครไว้	ถือว่า

เป็นการเสี่ยงดวงต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อน	ขณะนั้น	พระมหาวิรัตน์จึงได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประชาสามพันธ์ของ

สนามบินเพื่อเดินทางไปที่พักดังที่คุณมยุรี	จองที่พักไว้ให้นั้น	โดยนั่งรถ	ลีมูซีน	ไปยังโรงแรม	Nomotel	Gangum	

ใจกลางกรุงโซล	

	 พระพุทธศาสนา	ในประเทศเกาหลีเหนือนั้นไม่สามารถที่จะรู้สถานการณ์ได้	เพราะประเทศเกาหลีเหนือ

ปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์	ซึ่งไม่สนับสนุนพระพุทธศาสนา	ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองในประเทศ

เกาหลีใต้มากกว่า	แต่ในประเทศเกาหลีใต้มีการขัดแย้งระหว่างนิกายโชกาย	(นิกายถือพรหมจรรย์)	และนิกายแตโก	

(นิกายไม่ถือพรหมจรรย์)	แก่งแย่งวัดกัน	ในช่วงนั้นกลุ่มมิชชันนารีจำานวนมากได้มาเผยแผ่ศาสนาคริสต์	และได้รับความ

นิยมเป็นยอย่างมาก	ในช่วงแรกมีแต่กลุ่มวัยรุ่น	แต่ภายหลัง	ไม่ว่าวัยรุ่นหรือวัยไหนๆ	ก็หันมานับถือศาสนาคริสต์กัน

ขนานใหญ่	ศาสนาพุทธจึงตกต่ำาลง	จน	นิกายโชกายต้องหาวิธีให้ชาวเกาหลีใต้มองเห็นว่าพระพุทธศาสนามีความสำาคัญ

ก็ตาม	แต่ก็ยังไม่สามารถทำาให้ชาวเกาหลีใต้	มีทัศนคติที่ดี	แก่พระพุทธศาสนา	เนื่องจากพระสงฆ์มีการติดต่อกับชาว

บ้านน้อยมาก	ในการตีพิมพ์คัมภีร์สำาคัญทางพระพุทธศาสนา	ก็น้อยมาก

	 การเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท	(คณะธรรมยุต)	ของพระครูวิเทศธรรมานุศาสนา	เจ้าอาวาสวัดพุทธ

รังษี	แอนนันเดล	นครซิดนีย์	ออสเตรเลีย	เป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท	เข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้	หลัก

สำาคัญของการปฏิบัติเน้นลงที่การปฏิบัติเป็นส่วนมาก	เจริญวิปัสสนากรรมฐาน	หรือการบำารุงจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงาม

ความดีมี	ศิล	สมาธิ	ปัญญา	เป็นต้น		

	 นิกายธรรมยุต	ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูด้านวัตรปฏิบัติของสงฆ์	ให้มีความถูกต้องและเข้ม

งวดตามพุทธบัญญัติ	ให้พระภิกษุสงฆ์มีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามพระวินัยปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม	ศึกษา

พระปริยัติธรรมอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง	เป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในส่วนที่บกพร่องของพระสงฆ์ที่มีมาแต่โบราณ	

ให้สมบูรณ์ทั้งพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก	เพื่อช่วยปฏิรูปการคณะสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญ

รุ่งเรืองอย่างบริบูรณ์ขึ้นให้เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้	แต่คนเกาหลีใต้	ส่วนหนึ่งไม่นับถือศาสนาใดเลย	แต่ยึดถือลัทธิ

การเมืองตามความชอบใจของตน	 การก่อตั้งสำานักสงฆ์วัดป่าพุทธรังษี	โชล	เมือง	Baran–	Suwan	–	Seoul	แห่ง

แรกเมื่อปี	พ.ศ.	2554	ก็ต้องอาศัยคนไทยในประเทศเกาหลีใต้เป็นหลักเพราะคนไทยมีพื้นฐานของพระพุทธศาสนาใน

สายเลือด	ในส่วนของชาวเกาหลีใต้ต้องอาศัยระยะเวลาอีกมากถึงจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท	

	 พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์และพระมหาวิรัตน์	ก็ได้ถือโอกาสเดินไปทัศนศึกษา	เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ	ในกรุง

โซล	เพื่อพบกับญาติโยมคนไทยที่ใช้แรงงานที่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้	ทัศนศึกษาเยี่ยมชมในย่านสถานทูตไทยและ

สถานทูตลาว	และสำานักงานแรงงานไทยในกรุงโซล	เดินทางไปยังเมืองโอซาน	ใกล้กับฐานทัพอเมริกา	ไม่ห่างไกลกับ

กรุงโซลนัก
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แรงงานคนไทยก็ได้นิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารที่ร้านอาหารไทยบ้างหรือที่โรงงานที่คนไทยอาศัย

ทำางานบ้างแล้วแต่โอกาส	เพื่อโปรดอนุเคราะห์ให้ขวัญกำาลังใจแก่ชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนอย่างนี้	หาได้ยาก

ยิ่งที่จะได้มีโอกาสอย่างนี้	คุณเทวินทร์	เลิศทรรศิน(ไก่)	เป็นกำาลังช่วยเหลือเรื่องของการจัดตั้งสมาคมชุมชนและสร้าง

วัด	ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดไทยในประเทศเกาหลีใต้	

	 การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ครั้ง	2	 เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2552	เวลา	07.00	น.	คุณเทวินทร์	

เลิศทรรศิน	(ไก่)	ได้นำารถมารับบริการพระครูวิเทศธรรมนุศาสน์พร้อมทั้งคณะไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมพระราชวัง

จักรพรรดิ	กรุงโซล	และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง	ๆ	จนถึงเวลาฉันอาหาร	คณะญาติโยมก็ได้เตรียมอาหารถวายพระสงฆ์

ฉันที่ร้านอาหารเกาหลี	ใกล้กับพระราชวัง	กรุงโซล	หลังจากฉันเสร็จแล้วคณะก็ได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านโบราณเก่าแก่

ของคนเกาหลีแบบสมัยโบราณจริงๆ	ต่อไปยังวัดชาวพุทธแบบนิกายมหายานในกรุงโซลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลีที่

เมืองซูวอน	ในอดีตสถานที่แห่งนี้คือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในสมัย	ราชวงศ์โชซอน	การเข้ามาเที่ยวที่

หมู่บ้านวัฒนธรรม	เกาหลี	บ้านเรือน	สถานที่ราชการ	ร้านยา	โรงเรียน	โรงตีเหล็ก	หรือแม้แต่จวนของข้าราชการชั้นสูง	

นอกจากนี้ยังมีตลาดโบราณจากนั้นคุณเทวินทร์	เลิศทรรศิน(ไก่)	ก็ได้ไปเยี่ยมเยือนชุมชนคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่เมืองซู

วอน	โดยมีคุณใจ	เป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่ที่นั้นเมื่อพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	และพระมหาวิรัตน์	กลับมาประเทศญี่ปุ่นแล้ว

คุณเทวินทร์	เลิศทรรศิน(ไก่)ได้ส่งข่าวมาเป็นระยะเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมและสร้างวัดที่เกาหลีเป็นไปได้สูง	ขอให้

พระอาจารย์มั่นใจได้เลย	ฉะนั้น	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	มีความมั่นใจอีกไม่นาน	ความฝันต้องเป็นจริงอย่างแน่นอน	

ขอขอบใจคุณเทวินทร์	เลิศทรรศิน(ไก่)	–คุณฌัฐจิรา	บุญมี(ใจ)	เป็นอย่างมาก	ที่ให้ความสะดวกและบริการอย่างดียิ่ง	ขอ

อนุโมทนามา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

 การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ครั้งที่	3	วันที่	17	ก.ค.	2553	พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์และพระมหาวิรัตน์	

ก็ได้เดินทางต่อไปเยี่ยมเยือนฯพณฯ	เอกอัครราชทูต	ดร.ชัยยง	สัจจานนท์	และรองเอกอัครราชทูต	คุณธนวิทย์-ภรรยา	

สิงหะเสนีย์	เป็นผู้ต้อนรับเวลา	16.00	น.	พอมาถึงก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างวัด	หรือจัดตั้งสมาคมชาวพุทธ

เพื่อชุมชนชาวไทยและชาวเกาหลีด้วย		อนึ่งเนื่องจากผลสำารวจคนไทยที่มาทำางานใช้แรงงานในประเทศเกาหลีใต้นั้น

ล้วนแต่นับถือพุทธศาสนาทั้งนั้น	จึงมีความประสงฆ์ที่จะสร้างวัดไทยในประเทศเกาหลีเป็นวัดแห่งแรก	เพื่อความสำาเร็จ

ในอนาคตอันใกล้นี้ขึ้นอยู่กับความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเกาหลี	

การหาสถานที่สร้างวัดต้องมีที่พอเหมาะพอดีและตลอดถึงการเดินทางสะดวกใช้เวลาไม่มากนะ	และหลายครั้งที่เข้าไป

ดูสถานที่เช่น	วัดเก่า-หรือโรงงานเก่า-บ้านคนที่เค้าต้องการขาย-แม้กระทั้งโบสถ์คริสต์เก่า	แต่ก็ยังไม่เหมาะสมเท่าที่

ควรนักขาดปัจจัยหลายอย่างเช่น	สถานที่นอกเมืองเดินทางไกลเกินไป	หรือไม่มีรถเมล์ประจำาทางผ่านซึ่งเป็นปัญหา

ของผู้ที่จะเดินทางไปทำาบุญ

		 วันอังคาร	ที่	12	กรกฎาคม	2554

	 ได้ตัดสินใจเช่าตึก	4	ชั้นที่เมือง	Bongtam	เพื่อทำาสัญญาเช่าให้เป็นสำานักสงฆ์ชั่วคราวไป

ก่อนจนกว่าจะหาที่เหมาะสมต่อไป	พระครูวิเทศฯ	พร้อมด้วยคณะ	พระมหาวิรัตน์	คุณมาลิกา	คุณ

จิน	คุณแจ๋ม	และ	Mr.Lee	Jaung	Ryang	ได้เจรจากับเจ้าของตึกและเพื่อนอีกคนหนึ่ง
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	ได้เห็นพร้อมตกลงทำาสัญญานั้นตามเงื่อนไขเป็นสิ่งที่พอใจกันทั้ง	2	ฝ่าย	ฉะนั้น	Mr.Lee	Jaung	Ryang	เป็นผู้เซ็นต์

สัญญาค้ำาประกันให้ฝ่ายเรา		สถานที่พำานักสงฆ์แห่งใหม่ที่บ้านเลขที่	647	–	3	Suyoung	ri	Bongdam	EUP,	Hwasong	si,	

Gyeanggi	Do:	445	–	747	Korea	หรือสำานักสงฆ์	วัดป่าพุทธรังษี	

กรุงโซล	(เมืองพงดำาอืบ)	ในยานเมือง	Bongdm	ในระหว่างทางเมือง	Baran–	Suwan	–	Seoul		

สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งชุมชนไปมาสะดวกเหมาะสมตั้งเป็นสำานักสงฆ์ไปก่อนเพ่ือเป็นศูนย์รวมชาวไทยและชาวพุทธโดย

ทั่วไปไว้ก่อน	จนกว่าจะจัดหาสถานที่เหมาะสม	และในพรรษากาลนี้มีพระสงฆ์ที่จำาพรรษา	2	รูป	

	 วันที่	23	พฤษภาคม		พุทธศักราช	2556	ได้ทำาสัญญาซื้อขายอย่างเป็นทางการ		ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ

เกาหลีใต้		ณ.	อาคารเลข	326-1	ยูริ		เขตพงดำา		เมืองฮวาซอง		จังหวัดเกียงกิโด		ประเทศเกาหลีใต้	เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	

1,250	ล้านวอน		หรือประมาณ	33	ล้านบาท		

	 วันอาทิตย์ที่	30	มิถุนายน	2556	 โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์		ภิกษุร่วมงาน

ประมาณ	35	รูป	ม	ฯพณฯ	ท่านเอคอัครราชทูต	กิตติพงษ์	ณ	ระนอง	เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีประชาชนมาร่วมงาน

จำานวนกว่า	1,000	คน	และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเปิดโรงทานจำานวน	25	ร้านและถือเป็นการเปิดวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งแรก

ที่มีผู้คนสนใจมากที่สุดหลังจากใช้เวลานานกว่า	 8	 ปีถือเป็นความสำาเร็จของท่านพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ในการก่อ

ตั้งวัดพุทธรังษี		กรุงโซล	เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา		ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า		ได้มีโอกาส

บำาเพ็ญคุณงามความดี	ในการให้ทาน	รักษาศีล	และเจริญภาวนา	เป็นที่พำานักอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรม	ประกอบกุศล

กิจ	อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล	ทรงคุณธรรม		ขออานิสงค์แห่งบุญที่ได้บำาเพ็ญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระครูวิเทศธร

รมานุศาสน์	 (อภิชัย	 	 อภิปุญโญ)	 ท่านพระอาจารย์มหาวิรัตน์	 	 สุเมธิโก	 	 พร้อมทั้งคณะศรัทธาญาติโยมชุมชนชาวไทย

ในเกาหลีใต้	 	และออสเตรเลีย	 	รวมทั้งประเทศไทย	 	ที่ท่านนั้นได้	มีส่วนร่วมในการสร้างวัดไว้ในบวรพระพุทธศาสนา		

หนุนนำาให้ท่านมีความเจริญงอกงามไพบูรณ์			ทั้งในทางโลก		และ		ทางธรรม			ยิ่ง	ๆขึ้นไป	เทอญ	ฯ

พระเดชพระคุณ พระธรรมเมธาจารย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

เปิดวัดพุทธรังษี โซล ประเทศเกาหลีใต้
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ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช

พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์

๒๗  กันยายน ๕๖
		 ขอประทานกราบทูลฝ่าบาทโปรดทราบ

					 เกล้ากระหม่อมพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์	พร้อมด้วยญาติโยม	คณะศิษย์	และทายกทายิกาผู้

ศรัทธาของวัดพุทธรังษี		โซล	ประเทศเกาหลีใต้

					 ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัย	๓	ตุลาคม	๒๕๓๗	จึงนับเป็นอีกวาระหนึ่งสำาหรับพุทธศาสนิกชน	

คือ	เป็นวันคล้ายวันประสูติของ	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	

(สุวฑฺฒนมหาเถร)	องค์ประมุขสงฆ์ไทย	ครบรอบ	๙๕	พรรษา	พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตามีพระจริยา

วัตรงดงามและเป็นที่ตั้งมั่นแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน	ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พุทธศาสนิกชนจะได้

ร่วมกันแสดงความเป็นพุทธมามกะ	เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเพื่อเป็นการสนอง	พระเดชพระคุณแสดง

กตัญญู	กตเวทิตาธรรมที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ	ซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและ

ประเทศชาติ

	 “สมเด็จพระสังฆราช	ทรงเป็นต้นแบบการสร้างพระธรรมทูตในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาทั่วโลก	โดยพระองค์ได้ก่อตั้งสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	ตั้งแต่ปี	๒๕๐๙	ซึ่งถือเป็น

พระองค์แรกที่ทรงคิดเผยแผ่หลักธรรมไปสู่นานาชาติ	ขณะนี้พระพุทธศาสนาได้ไปเติบโตอย่างมั่นคงใน

หลายประเทศ	เช่น	อินโดนีเซีย	ออสเตรเลีย	เป็นต้น	

	 ด้วยเหตุนี้พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์จึงได้สืบทอดความตั้งพระทัยของพระองค์ด้านการเผยแผ่	

เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วย”				ในวันคล้ายวันประสูตินี้	เกล้ากระหม่อม

พร้อมด้วยบรรดาญาติโยมคณะศิษย์มีความปีติยิ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดรับ		วัดพุทธรังษี		โซล		ประเทศ

เกาหลีใต้		ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์		เกล้ากระหม่อมพร้อมด้วยคณะศิษย์และญาติโยมทั้งหลาย		ขอตั้ง

จิตอธิษฐาน	ขออาราธนา	คุณพระศรีรัตนตรัย	และอำานาจพระกุศลบารมีที่ใต้ฝ่าพระบาทได้ทรงกระทำา

บำาเพ็ญมาแล้ว	จงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าพระบาทให้ทรงพระเกษมสำาราญ	ทรงพระสุขพลานามัย	สมบูรณ์	

ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน	เสด็จสถิตเป็นบุณยฐานและเป็นประทีปธรรมของปวงพุทธบริษัทตลอดไป

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 								ทีมายุโก	โหตุ	สังฆราชา
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ภาพกิจกรรมพระสงฆ์ปฎิบัติศาสนกิจ

 สำานักสงฆ์พุทธรังษี โชล (สถานที่เก่า)
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ฯพณฯท่าน เอคอัครราชทูต กิตติพงษ์ ณ ระนอง 

เยี่ยมเยือนทำาบุญตักบาตร สำานักสงฆ์พุทธรังษี โชล (สถานที่เก่า)
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พระเดชพระคุณ พระธรรมเมธาจารย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ 

เปิดวัดพุทธรังษี โซล ประเทศเกาหลีใต้
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พิธีเปิดวัดพุทธรังษี โชล ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
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คุณมัลลิกา เปี่ยมสิริมงคล   

คณะกรรมการบริหารวัด วัดพุทธรังษี โซล เกาหลีใต้

ฯพณฯท่าน เอคอัครราชทูต กิตติพงษ์ ณ ระนอง 

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดวัดพุทธรังษี โซล เกาหลีใต้
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(ขวา)  พระราชสีลาภรณ์

วัดธัมมธโร แคนเบอร์ร่า

ประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

(ซ้าย)  พระเทพสีลาภรณ์

เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ออสเตรเลีย

(ขวา) พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
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ฯพณฯท่าน เอคอัครราชทูต กิตติพงษ์ ณ ระนอง 

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดวัดพุทธรังษี โซล เกาหลีใต้
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ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเปิดวัดพุทธรังษี โซล เกาหลีใต้

วัดพุทธรังษี  โซล  ประเทศเกาหลีใต้ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
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ทวีปออสเตรเลีย 16 วัด 3 สำานักสงฆ์
พระราชสีลาภรณ์ (ศุภชัย ติกฺขวีโร)

วัดธัมมธโร ประเทศออสเตรเลีย ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุติ

ในประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

  ประเทศออสเตรเลีย 11 วัด 2 สำานักสงฆ์
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Tel. 0487 683 546
15 Moreton Place, Karama, NT.  0812  

พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ (รก.)

พระราชสีลาภรณ์

พระสมุห์ บุญเลิศ วิมโล     
หมายเหตุ :  ส่งจดหมายให้ใช้  
P.O. BOX 41659  Casuarina 

N.T.  0811

วัดป่าดาร์วินเมตตาราม Wat Pah darwinmettaram

วิทฐานะ, น.ธ.เอก

ก่อตั้ง พ.ศ.2555

www.watbuddharangsee.org
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»ÃÐà·È¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� (3 ÇÑ´)

2972 Nelson Bay Rd,. 

Salt Ash.NSW 2318 Australia Fax. (61)2-4982 6436

สำนักสงฆ์พุทธรังษี นิวคาสเซิล

พระครูวิเทศธรรมานุศาลน์ (รก.)

วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ม.6

ก่อตั้งเมื่อ 2557

สำนักสงฆ์แทสมาเนีย

พระมหาสงคราม ธมฺมวโร (รก.)

วิทยฐานะ น.ธ. เอก

ก่อตั้งเมื่อ 2554 

วัดศรีรัตนวนาราม

พระครูปลัดลิขิต วิสุทธธมฺโม (รก.)

วิทยฐานะ น.ธ.เอก

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2555 

105 B  Whitehead Rd., 

Mylor   Adelaide SA. 5153 Australia
Tel. (08) 8443 5856

28 Dollery Drive,Kingston 

Tasmania 7050 Australia   
Tel. (03) 6229 5460

 T
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 South W
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Tel. (61)2-4982 6436

South A
ustralia
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วัดจะงามสง่าสวยด้วยพระสงฆ์

ผู้มั่นคงในศาสน์ ประกาศมั่น

พัฒนาวัดพัฒนาใจ ไปด้วยกัน

ก็จะพลันเต็มคุณค่า สถาพร

วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

พระพิชัย ฉินฺนกาโม

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.4

ก่อตั้ง พ.ศ.2552

สำนักสงฆ์พุทธรังษี นากาโน่  

 พระเสมียน   วิมุตตจิตโต

วิทยฐานะ น.ธ.เอก

ก่อตั้ง พ.ศ. 2554 

วัดพุทธรังษี  โซล  พงดำอึบ 

 พระครูวิเทศธรรมานุศาสน ์(รก.) 

วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ม.6

ก่อตั้ง พ.ศ. 2556   
๒๐๖๗.๑๒ -

ตารางเมตร

(82) 031-298-9998, 

010-5849-6721, 

010-3040-4864

Wat Buddharangsee Seoul

Gyeonggi-do, Hwaseong-si,

 Bongdam-eup, Yu-ri  326-1, 445-892

 

South K
orea

 (81) 02-6372-6823 

070-6664-7781

Wat Buddharangsee 

Azumino-Shitoyoshina-4897-1

 Nakanoke 399-8205  Japan 

»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµŒ 1. ÇÑ´»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµŒ 1. ÇÑ´

»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 1.ÇÑ´ 1.ÊÓ¹Ñ¡Ê§¦�»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 1.ÇÑ´ 1.ÊÓ¹Ñ¡Ê§¦�
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