
ความเป็นมาของวัดระฆงั ญี่ปุ่น 

ความน า 

พระพทุธศาสนากบัประเทศญี่ปุ่ น 

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีพลเมืองนบัถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๐๙๕ ใน
รัชสมยัของจกัรพรรดิกิมเม ไดรั้บการท านุบ ารุงจากสถาบนักษตัริยจ์นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยัของเจา้ชายโชโตกุไดรั้บการสถาปนาข้ึนมาเป็นผูส้ าเร็จ
ราชการแผ่นดินในปี พ.ศ.๑๑๓๕ พระองค์ไดท้รงวางรากส าหรับพระพุทธศาสนาให้มีความ
เจริญและมัน่คงดว้ยการประกาศธรรมนูญใหมี้การเคารพนบัถือพระรัตนตรัย ประชาชนญ่ีปุ่นได้
ร่วมมือกนัระหว่างขา้ราชการทหาร พลเรือน แข่งขนักนัสร้างวดัวาอารามและมีส านกัปฏิบติั
ธรรมเป็นจ านวนมาก แต่เม่ือจกัรพรรดิโชโตกุไดส้ิ้นพระชนในปี พ.ศ.๑๑๖๕ เน่ืองจากพระองค์
ได้ทรงอุปถมัภ์บ ารุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนจึงสร้าง
พระพุทธรูปขนาดเท่าองค์เจ้าชายโชโตกุประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์ ณ ท่ีว ัดโฮริวจิ
(Horivaji)เมืองอิกะรุงะ จงัหวดันารา 

พระพุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุ่นได้ถูกออกเป็นนิกายต่างๆ และเร่ิมหยุดชะงกัความ
เจริญกา้วหนา้มาตลอดเพราะนโยบายปกครองประเทศท่ีบีบบงัคบัโดยทางออ้มจนถึงยคุของเมอิ
จิ พระพุทธศาสนายิง่ตกต ่าลงไปอีก ลทัธิชินโตไดรั้บความนิยมแทนท่ีพระพุทธศาสนามากข้ึน 
จนพระพุทธศาสนาถูกยกเลิกจากราชส านกั และมีนโยบายลม้ลา้งพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์
เร่ิมเข้ามาเผยแผ่พร้อมกับวฒันธรรมตะวนัตกซ่ึงไหลเข้าสู่ประเทศญ่ีปุ่น ท าให้การศึกษา
เจริญกา้วหนา้ พระพุทธศาสนาจึงถูกยกข้ึนมาอีกในแง่ของวิชาการโดยพระสงฆ์ไดศึ้กษาอย่าง
จริงจงัตามวธีิการศึกษาแบบสมยัใหม่ ส่วนพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ินั้นพระสงฆแ์ต่ละนิกายกย็งัคง
ประกอบตามประเพณีในแต่ละนิกายตลอดมา 

ในปัจจุบันน้ีชาวญ่ีปุ่นนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับศาสนาชินโต และแบ่ง
ออกเป็นนิกายท่ีส าคญัๆ ได ้๕ นิกายคือ 

๑.นิกายเทนได (เทียนไท้) มีหลักค าสอนเป็นหลักธรรมชั้ นสูง ส่งเสริมให้บูชา
พระพุทธเจา้องคปั์จจุบนัและพระโพธิสัตว ์



๒.นิกายชินงอน มีหลกัค าสอนตามนิกายตนัตระ สอนให้คนบรรลุโพธิญาณด้วยการ
สวดมนตอ์อ้นวอน ถือคมัภีร์มหาไวโรจนสูตรเป็นส าคญั 

๓.นิกายโจโด (สุขาวดี) นิกายน้ีสอนว่า สุขาวดีเป็นแดนอมตสุขผูจ้ะไปถึงไดด้ว้ยออก
พระนามพระอมิตาภพุทธะ นิกายน้ีมีนิกายยอ่ยอีกมาก เช่น โจโดชิน (สุขาวดีแท)้ ตั้งโดยชินแรน 
มีคติว่า ฮิโชฮิโชกุ ไม่มีพระไม่มีฆราวาส ท าให้พระในนิกายน้ีมีภรรยาได้ฉันเน้ือได ้มีความ
เป็นอยูค่ลา้ยฆราวาส 

๔.นิกายเซน (ธยาน หรือ ฌาน) นิกายน้ีถือว่า ทุกคนมีธาตุพุทธะอยูใ่นตวั ท าอยา่งไรจึง
จะให้ธาตุพุทธะน้ีปรากฏออกมาได ้โดยความสามารถของตวัเอง สอนให้ด าเนินชีวิตอย่างง่าย 
ให้เขา้ถึงโพธิญาณอย่างฉับพลนั นิกายน้ีคนชั้นสูง และพวกนกัรบนิยมมาก เป็นตน้ก าเนิดของ
ลทัธิบูชิโด นบัถือพระโพธิธรรมผูเ้ผยแพร่ในประเทศจีน 

๕.นิกายนิชิเรน นบัถือสัทธรรมปุณฑริกสูตรอยา่งเดียว โดยภาวนาว่า นมั เมียว โฮ เร็ง เง 
เคียว เม่ือเปล่งค าน้ีออกมาดว้ยความรู้สึกวา่มีตวัธาตุพุทธะอยูใ่นใจ กบ็รรลุพุทธภาวะได ้ปัจจุบนั
มีนิกายนิชิเรนโชชูเป็นนิกายท่ีสืบทอดมาโดยตรง และมีนิกายแตกยอ่ยมาอีก โดยมีกลุ่มสมาคม
สร้างคุณค่า หรือ สมาคมโซคา ท่ีไม่อยูส่ังกดันิกายใด   

ตั้ งแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เป็นต้นมา มีนักการศึกษาพยายามเช่ือมประสาน
พระพุทธศาสนานิกายต่างๆ ใหเ้ขา้ดว้ยกนั โดยจดัตั้งเป็นองคก์ารข้ึน เป็นองคก์ารความสัมพนัธ์
ระหว่างชาวพุทธท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ พุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งญ่ีปุ่น ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี ๒๓ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๐ มีส านกังานอยูท่ี่วดัชุกิจิ ฮองวนัจิ ในนครโตเกียว มีกิจการทางพุทธศาสนาท่ีส าคญั
และกา้วหน้าท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นก็คือการจดัการศึกษา ซ่ึงพระพุทธศาสนานิกายต่างๆ จะมี
มหาวิทยาลยั วิทยาลยั โรงเรียนระดบัมธัยม ดา้นความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในปัจจุบนัน้ี ส่วน
ใหญ่พระจะมีครอบครัวได ้และต าแหน่งพระยงัสืบทอดเป็นมรดกแก่บุตรคนโตไดด้ว้ย 

ประเทศญ่ีปุ่นในปัจจุบนัเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ ประชาชนด าเนินชีวิตดว้ย
ความเร่งรีบ เพราะมีการแข่งขนักนัสูง จึงท าให้มีความเครียดและมีปัญหาดา้นสุขภาพจิต เป็น
โรคประสาท โรคจิต และสถิติการฆ่าตวัตายสูงมาก ส่ิงท่ีจะช่วยบรรเทาความเครียดได ้กคื็อการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เน่ืองจากญ่ีปุ่นชอบความเร็วให้ได้ผลทันใจ 
พระพุทธศาสนานิกายเซนจึงเป็นท่ีนิยม และมีการสร้างนิกายใหม่ๆ หรือลทัธิใหม่ๆ ท่ีปฏิบติั



ได้ผลรวดเร็วอีกมาก คนญ่ีปุ่นส่วนหน่ึงไม่นับถือศาสนาใดเลย แต่ยึดถือลทัธิการเมืองตาม
ความชอบใจของตน  

วดัไทยในประเทศญี่ปุ่ น 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญ่ีปุ่นในดา้นพระพุทธศาสนาไดเ้กิดข้ึน
ด้วยเหตุอันเน่ืองมาจากการท่ี เ ม่ือปีพ .ศ. ๒๔๔๑ นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ขุดค้น
โบราณสถานทางเหนือของอินเดียใกลก้บัเนปาล  ไดค้น้พบอฐิัธาตุของมนุษย ์บรรจุไวใ้นโถซ่ึง
มีจารึกอกัษรโบราณในสมยัหลงัพุทธกาลราว ๓ ศตวรรษ 

คร้ันถอดความแลว้ มีขอ้ความนั้นยนืยนัวา่ อฐิัธาตุนั้นคือ พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จ
พระบรมศาสดาศากยมุนีพุทธเจา้ การคน้พบคร้ังน้ีถือไดว้่าเป็นการคน้พบท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคร้ัง
หน่ึงของเอเชีย เพราะเป็นการยืนย ันว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลท่ีมีอยู่จริง ยงัผลให้
ประวติัศาสตร์ท่ีเคยเช่ือกนัในหลายวงการวา่ พระพุทธเจา้มิไดเ้ป็นมนุษยใ์นโลกน้ี เป็นอนัส้ินสุด
ลง 

รัฐบาลองักฤษท่ีปกครองอินเดียอยู่ในเวลานั้น เห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุท่ีแทเ้ช่นน้ี 
เป็นของมีค่าอยา่งหาท่ีสุดมิไดส้ าหรับพุทธศาสนิกชน และเห็นว่าพระเจา้กรุงสยามเป็นองคเ์อก
อคัรศาสนูปถมัภกพระองคเ์ดียวท่ีเหลืออยู่ในโลกเวลานั้น เพราะประเทศสยามเป็นพุทธจกัรท่ี
เป็น เอกราชอยู่หน่ึงเดียวเท่านั้น รัฐบาลแห่งอินเดียจึงถวายพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว แลว้ทรงรับมาประดิษฐานไวบ้นพระเจดียท่ี์ยอดของ
พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วดัสระเกศ ในกรุงเทพฯท่ีปรากฏอยู ่ณ เวลาน้ี 

คร้ันต่อมามีพุทธสมณทูตจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศญ่ีปุ่นไดม้าขอส่วนแบ่งพระ
บรมสารีริกธาตุดงักล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหปั้นพระบรมสารีริกธาตุไปยงัประเทศ
นั้นๆ ส าหรับญ่ีปุ่นไดพ้ระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแก่พุทธศาสนิกชนชาวญ่ีปุ่นเป็นลกัษณะ
โดยรวม ไม่จ าเพาะเจาะจงใหแ้ก่นิกายใดนิกายหน่ึงเป็นการเฉพาะ  

ฝ่ายพุทธศาสนิกชนชาวญ่ีปุ่นได้ส่งตัวแทนไปยงักรุงเทพฯ เพื่ออัญเชิญ พระบรม
สารีริกธาตุมาสู่ประเทศของตน โดยรับพระราชทานเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ คณะ
สมณทูตไดก้ราบบงัคมทูลว่า จะสร้างพระเจดียข้ึ์นใหม่เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งการรวมนิกาย
ต่างๆ และเพื่อการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน



พระพุทธรูปโบราณ และพระราชทรัพยเ์พื่อสร้างวดัใหม่นั้นดว้ย พระพุทธรูปองคน้ี์งามวิจิตร
พิศดาร และมีอายเุก่าแก่ ถือวา่เป็นศิลปะคู่บา้นคู่เมืององคห์น่ึงของประเทศสยามขณะนั้น 

เม่ือคณะสมณทูตญ่ีปุ่นกลบัมาจากประเทศสยามแลว้ ไดป้รึกษาหารือร่วมกนัระหว่าง
ต่างนิกาย จึงตกลงเลือกท่ีจะสร้างวดัและพระเจดียข้ึ์น ณ เมืองนาโงยา เพราะชาวเมืองเรียกร้อง
ตอ้งการมากท่ีสุด จึงไดมี้การก่อสร้างวดันิตไทยจิ (วดัไทย-ญ่ีปุ่น) ข้ึนท่ีเลขท่ี 1-1 โฮโอโจ เขตจิ
คุซา เมืองนาโงยา จงัหวดัไอจิ ซ่ึงแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗ 

สถูปท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้นสร้างแลว้เสร็จเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๑ พระสถูปศิลา
องค์น้ีถือเป็นผลงานช้ินเอกของศาสตราจารยอิ์โตแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว และได้รับการ
ยอมรับในประเทศญ่ีปุ่นในเวลาต่อมาวา่เป็นสถูปท่ีมีความงดงามทางพุทธสถาปัตยกรรมอยา่งยิง่ 
พระวิหารซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปซ่ึงรับพระราชทานมาจากประเทศสยามนั้น ไดรั้บ
การก่อสร้างข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เม่ือความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระพุทธรูป ภปร. 
เพิ่มมาอีกหน่ึงองค์ พร้อมทั้งทรงเขียนลายพระราชหัตถ์เพื่อช่างจารึกลงบนป้ายไมด้้วยลาย
จ าหลกัทองช่ือ “พระพุทธศากยมุนี” โดยมีพระปรมาภิไธยยอ่ของพระองคเ์อง และของพระบรม
อยักาธิราชประกอบอยู ่๒ ดา้นของแผ่นป้าย ป้ายดงักล่าวประดิษฐานอยูเ่หนือประตูทางเขา้พระ
วหิาร 

วดันิตไทยจิ หรือวดัไทยญ่ีปุ่น เป็นสัญลกัษณ์ของความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศทั้ง
สอง และเป็นวดัท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นพิเศษทางพุทธศาสนาของญ่ีปุ่น เน่ืองจากเป็นวดัเดียวท่ีรวม
นิกายต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เจา้อาวาสของวดัใชร้ะบบสับเปล่ียนใหห้วัหนา้สงฆจ์าก ๑๙ นิกาย ด ารง
ต าแหน่งวาระละ ๓ ปี  

 



วดันิตไทยจิน้ีจึงเป็นหักฐานส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหว่าง
ประเทศญีปุ่นกบัประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ราชวงศข์องไทยหลายพระองคไ์ดเ้สด็จฯ ยงัวดั
แห่งน้ี พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั และ สมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี ไดเ้สด็จฯ ยงั
วดันิตไทยจิ ในระหว่างการเสด็จฯ เยอืนประเทศญ่ีปุ่นเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จฯ ท่ีวดันิต
ไทยจิ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีของการสถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทูต ระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น วดันิตไทยจิไดจ้ดัสร้างพระบรมราชานุสาวรีย ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ประดิษฐานท่ีบริเวณหน้าพระวิหาร ซ่ึงสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดเ้สด็จฯ มาทรงเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย ์
เม่ือวนัท่ี ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

วดันิตไทยจิไดฉ้ลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการไดรั้บพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ 
และพระพุทธรูปจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เม่ือวนัท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๔๓ และไดฉ้ลองครบรอบ ๑๐๐ ปีของการก่อตั้งวดัเม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗  
พระสงฆฝ่์ายเถรวาทแบบไทยในประเทศญ่ีปุ่น 

  เม่ือวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พระสงฆ์จากวดัพระธรรมกาย  ได้เดินทางมาท่ี
ประเทศญ่ีปุ่น ไดม้าประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปแด่ “วดัโคคุไทจิ”  ในจงัหวดัฮิโรชิม่าโดยมี 
“ท่านเจา้อาวาสฟุคุฮะระ เทสิเกน” เป็นผูรั้บมอบในคร้ังนั้น 

ปี พ.ศ.๒๕๓๔  พระมหาสมชาย ฐานวฑฺุโฒ ไดเ้ดินทางมาศึกษาต่อดา้นพระพุทธศาสนา
ยคุดั้งเดิม ณ มหาวทิยาลยัโตเกียว ในระหวา่งนั้นเองกไ็ดเ้ช่าหอพกันกัศึกษานานาชาติช่ือว่า “โซ
ชิกะยะ” เขตเซตะกะยะ เป็นท่ีพกัและใชใ้นการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ต่อมาเน่ืองจาก
ทางหอพกัไม่สะดวกในการจดักิจกรรมจึงไดย้า้ยมาจดัท่ีหอ้งอาหารลานไทย ซ่ึงเป็นร้านอาหาร
ของชาวไทยท่ีได้มาปฏิบติัธรรมกับพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อยู่เป็นประจ าซ่ึงมีทั้งกลุ่ม
นกัเรียนไทย , แม่บา้นท่ีเป็นชาวไทยในญ่ีปุ่น และชาวญ่ีปุ่นจ านวนไม่นอ้ยท่ีไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติั
ธรรมทุกวนัอาทิตยเ์ป็นประจ าทุกตน้เดือน ซ่ึงในขณะนั้นมีพระมหาสมชาย  ฐานวุฑโฒ อยู่
ปฏิบติัศาสนกิจเพียงรูปเดียว ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ ไดแ้สวงหาสถานท่ีปฏิบติัธรรมท่ี
มีขนาดใหญ่กวา่เดิมมาโดยตลอด 



 ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพระภิกษุจากวดัพระธรรมกายเดินทางมาอยู่จ  าพรรษาเพิ่มอีก๓ รูป 
และไดเ้ช่าอาคารช่ือว่าอิเดะโคะโปะ(Ide corporation) เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีจดัปฏิบติัธรรมและ
เป็นท่ีพกัของคณะพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา  ซ่ึงอยูท่ี่ คิตะคุ อะคะบะเนะ ในจงัหวดัโตเกียว 
และไดท้ าการเปิดใชง้านเม่ือวนัอาทิตยต์น้เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  นบัเป็นจุดเร่ิมตน้คร้ัง
แรกของการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัธรรมในประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จึงไดเ้ช่าสถานท่ีปฏิบติัธรรมแห่งท่ี ๒ ซ่ึงอยู่ไม่ห่างจากสถานท่ีปฏิบติัธรรมแห่งแรกมากนัก 
เป็นอาคารช่ือว่า คาเนะโกะ ซ่ึงมีขนาดกวา้งขวางและใหญ่กว่าเดิม และได้ใช้สถานท่ีปฏิบติั
ธรรมแห่งท่ี ๒ น้ีจดังานบุญและปฏิบติัธรรมมาอยา่งต่อเน่ือง        

 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓จึงไดจ้ดัซ้ืออาคารพาณิชย ์๖ ชั้น เป็นอาคารคอนกรีต ซ่ึงมี
พื้นท่ีอาคารรวมประมาณ ๑๔๐๐  ตารางเมตร อยูท่ี่เขตอะระคะวะ ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโตเกียว และ
ไดท้ าการปรับปรุงพื้นท่ีภายในอาคารให้เหมาะแก่การใชเ้ป็นท่ีปฏิบติัธรรม จึงไดก้ลายมาเป็น
ศูนยป์ฏิบติัธรรมแห่งท่ี ๓  ซ่ึงไดจ้ดัพิธีเปิดสถานท่ีปฏิบติัธรรมอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยไดรั้บเกียรติจากอคัรราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
คุณนงนุช อิงคะวะระ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจาก หัวหน้าของหมู่บา้น
เขตอะระคะวะมาเป็นตวัแทนของชาวญ่ีปุ่นในการกล่าวค าแสดงความยนิดีและเป็นประธานเปิด
ง านด้ว ย  โดยศูนย์ป ฏิบั ติ แ ห่ ง ท่ี  3 น้ี  มี ช่ื อ เ ป็นภาษาอังกฤษว่ า  “DHAMMAKAYA 
MEDITATION CENTER OF JAPAN” แต่จะเป็นท่ีรู้จกัของชาวไทยในช่ือว่า “ศูนยป์ฏิบติัธรรม
โตเกียว 

ต่อมาในวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ศูนยป์ฏิบติัธรรมโตเกียวไดรั้บอนุมติัให้
เป็นองค์กรศาสนาโดยได้รับการรับรองจากผูว้่าราชการจังหวดัโตเกียว ท าให้ได้รับการจด
ทะเบียนเป็นองคก์รนิติบุคคลทางพระพุทธศาสนาอยา่งเป็นทางการและเป็นวดัไทยแห่งแรกใน
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการรับรองจากทางหน่วยงานราชการประเทศญ่ีปุ่น  

วดัปากน า้ญีปุ่่ น   

  เป็นวดัไทยแห่งแรกในประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบนัมีพระราชรัชวิเทศเป็นเจา้อาวาส ตั้งอยู่ท่ี 
อะซะเซ็นโดะได นะกะโนะ ต าบลไดเอะ อ าเภอคะโตะริ จังหวดั ชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น มี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นศูนยร์วมทางจิตใจ บ าเพ็ญบุญกุศล เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดจน
ศิลปวฒันธรรมของไทย สร้างข้ึนดว้ยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยและญ่ีปุ่น 



 
การจดัซ้ือท่ีดินเร่ิมตน้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จากนั้นปีต่อมาไดท้ าการซ่อมแซมอาคาร และมี

พระสงฆเ์ขา้จ  าพรรษาจ านวน ๕ รูป  ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จดัซ้ือท่ีดินเพิ่มบริเวณดา้นหนา้ของวดั เพื่อ
ใชส้ าหรับก่อสร้างพระอุโบสถ โดยไดว้างศิลาฤกษ ์และจดังานทอดกฐินไปในคราวเดียวกนั 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมี้การจดัการสร้างอุโบสถเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกศุลเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา และขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตอญัเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. กบัพระนามาภิไธยย่อ สก. 
และตราสัญลกัษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
ประดิษฐานไวท่ี้หนา้บนั ๓ ดา้นของจตุรมุข เพื่อเป็นเคร่ืองอนุสรณ์ถึงวโรกาสอนัพิเศษ  

วดัป่าพทุธรังษ ี

 
  เป็นวดัสาขาของวดัพุทธรังษี นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย มีการริเร่ิมแสวงหาสถานท่ี
ก่อสร้างในปี ๒๕๕๑ และไดส้ถานท่ีจนสามารถสร้างเป็นวดัในปี ๒๕๕๒ โดยมีพระอพิชัย 
ฉินฺนกาโม เป็นรักษาการเจา้อาวาส ตั้งอยู่ท่ีเมืองฮจัชิโอจิ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ใช้เวลา
ประมาณ ๑ ปีในการจดัหาท่ีดินเป็นสถานท่ีสร้างวดั ปัจจุบนั วดัพุทธรังษี เมืองฮาชิโอจิ ยงัไม่



แลว้เสร็จ จึงมีสถานะเป็นพุทธศาสนสถานในขณะน้ี และจะมีพระสงฆ ์๓ รูปเป็นพระธรรมทูต
ประจ าพุทธศาสนสถาน วดัพุทธรังษี เมืองฮาชิโอจิแห่งน้ี 

ส านักสงฆ์โอเมะ 

 
  คณะสงฆ์ท่ีไดเ้ดินทางจากประเทศไทยเม่ือวนัท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มายงัประเทศ
ญ่ีปุ่น ตามการนิมนต์ของคุณอรวรรณ มุคาอิ คณะสงฆ์ทั้งหมดท่ีเดินทางมาถึง ประเทศญ่ีปุ่น 
ไดรั้บการอุปถมัภส์ถานท่ีในการประกอบศาสนกิจ จาก คุณสุดารัตน์ อาราดาเตะ  โดยคณะสงฆ์
ทั้งหมดพกัอยู ่ณ สถานท่ีท่ีคุณสุดารัตน์ อาราดาเตะ ไดจ้ดัไวถ้วาย เม่ือมีคณะศรัทธาเพิ่มจ านวน
มากข้ึน สถานท่ีเดิมคบัแคบไม่สะดวกต่อการอบรมสั่งสอน จึงตกลงท าสัญญาเช่าบา้นหน่ึงหลงั
กบั บริษทั 21 CENTURY  ส าหรับเป็นท่ีตั้งส านกัสงฆโ์อเมะชัว่คราวจนกว่าจะสามารถซ้ือท่ีดิน
สร้างวดัเป็นการถาวร ต่อไป ปัจจุบนัส านกัสงฆ์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๑๙๘-๐๐๕๒ นากาบูชิ เมืองโอเมะ 
๔-๔๐๓-๓ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (198-0052 4Chome-403-3 Nagabuchi, Oume-shi, 
Tokyo-to, Japan)    

 
วดัพทุธาราม 
 
  ตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๔ท่ีเมือง
สะงะมิฮะระในนามของพระเทพสิทธิ
นายก เจา้คณะจงัหวดัเชียงราย โดยพระ
ครูสุจิณกลัยาณธรรมและคณะญาติโยม
คนไทยในเมืองไอกาว่า แต่ก็ไม่ได้จัด



กิจกรรมอยา่งเป็นรูปแบบนกั จนมาถึงเม่ือตน้ปี พ.ศ. ๒๕๕๖จึงไดย้า้ยไปตั้ง ณ สถานท่ีแห่งใหม่
ท่ีเมืองอิเซซะกิ จงัหวดักุนมะ มีช่ือใหม่ว่า ศูนยป์ฏิบติัธรรมกลัยาณธรรม และไดเ้ปล่ียนช่ือมา
เป็น วดัพุทธาราม เม่ือวนัท่ี ๑๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ไดจ้ดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัๆของ
ชาติไทยและของพระพุทธศาสนามาโดยตลอด 
  
วดัระฆงั ญีปุ่่ น 

 

  วดัระฆงั ญ่ีปุ่น มีพระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์เป็นประธานสงฆ ์ตั้งอยูท่ี่ 3483-11 Nakatsu, 
Aiko-gun, Aikawa-machi, Kanakawa-ken-2430303 

 เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือตน้เดือนมกราคม ๒๕๕๘ ซ่ึงจ าไม่ไดว้่าเป็นวนัท่ีเท่าไร จ  าไดแ้ต่ว่าบ่าย
แลว้ของวนันั้นขา้พเจา้ไดรั้บขอ้ความจากคุณโยมช่ือ Michiko Nakamura ว่า "นมสัการเจา้ค่ะ 
หลวงพ่อ หลวงพ่อสะดวกไหมเจา้คะโยมจะขอปรึกษาเจา้ค่ะ" จากนั้นเราก็เร่ิมสนทนาทาง
โทรศพัท ์

 เร่ืองอะไรหรือคุณโยม..... 
คือ...ญาติโยมคนไทยท่ีเมือง Aikawa ประเทศญ่ีปุ่น อยากไดว้ดัไวใ้กล้ๆ ท่ีจะสะดวกไป-

มาเจา้ค่ะ..... จะนิมนตห์ลวงพ่อมาจ าพรรษาดว้ย จะหาท่ีพกัไวใ้หห้ลวงพ่อจ าพรรษา เจา้ค่ะ 

  ........ยงัไม่ไดต้อบค าถามโยมโดยทนัที ณ ขณะนั้นความคิดไดป้ระมวลประสบการณ์เก่า
ท่ีเคยมี เม่ือสมยัท่ีเรียนหนังสืออยู่ท่ีประเทศอินเดียและพกัอยู่ท่ีพุทธสมาคมอินเดียใต ้(The 



Sounth Indian Buddhist Associasion) เมืองมทัราส (ปัจจุบนั คือ เชนไน) รัฐทมิฬนาดู โดยท่ีวนั
หน่ึงไดมี้กลุ่มผูช้ายชาวทมิฬประมาณ ๓-๔ คนเขา้มาหา กเ็ลยถามเขาไปวา่มีธุระอะไรหรือ?  

เขาตอบว่า จะมานิมนตภ์นัเต(ชาวพุทธอินเดียนิยมเรียกพระภิกษุสงฆว์่า “ภนัเต”)ไปใน
งานศพ พร้อมกบัยืน่การ์ดใหใ้บหน่ึง ไดอ่้านขอ้ความในการ์ดนั้น เห็นช่ือพระ ว่า " Vajiranano " 
เออะน่ีช่ือเราน่ีหวา่...." พดูในใจ 

จึงพดูข้ึนวา่ "ช่ือฉนัน่ี" 

เขาตอบวา่ “ ใช่ ขอรับ ” 

  “ คุณไดรั้บอนุญาตจากฉนัหรือยงัท่ีเอาช่ือฉนัมาพิมพล์งในการ์ดเน้ีย? ” 

เขาตอบวา่ “ไม่ไดรั้บ ขอรับ” 

  “ งั้นฉนัไม่ไป ” 

  เท่านั้นเอง ทุกคนมีใบหนา้ท่ีบ่งบอกถึงความมีทุกข ์และมีความผดิหวงัเป็นอยา่งยิง่ 

  เขาพดูข้ึนอีกวา่ “ กรุณาเถอะ ภนัเตไปใหผ้มเถอะ! ”  

“ ไม่! “ 

“ คุณเอาช่ือฉนัไปพิมพโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต...... “   

  ขณะนั้นเพื่อนท่ีมาดว้ยกนัคนหน่ึง สอดค าพูดข้ึนว่า พวกเราไม่อยากท าพิธีศพตามแบบ    
ฮินดู..... 

“ไม่! ไม่ไป”   

“  ท่านจะเอาเท่าไหร่? เขาถามราคาค่าตวั  ” 

  “  ฉนัไม่เอา!   ”  

ทีน้ีเรากม็องเห็นภาพศพคนทมิฬผูห้ญิงแก่ๆ ผิวด า ในชุดแต่งกายดว้ยส่าหรีเก่าๆติดกาย
เม่ือวนิาทีสุดทา้ยแห่งชีวติ และประดบัดว้ยพวงมาลยัดอกกหุลาบขนาดใหญ่พร้อมกล่ินน ้าขมิ้นมี
ญาติๆท่ีเป็นผูห้ญิงร้องไหก้นัระงมอยูข่า้งๆ ปรากฏข้ึนในใจ  
  พิธีศพของอินเดียน่ีเขาจะท าให้เสร็จภายในวนัเดียว (๒๔ ชั่วโมง) จริงๆนั้นใช่ว่า
พระสงฆจ์ากประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีพระสงฆเ์ป็นเรือนแสน ซ่ึงพลดับา้นเกิดเมืองนอน



มาศึกษาเล่าเรียนในบา้นเมืองเขา จะใจร้ายไส้ระก า ขนาดท่ีจะตอ้งเรียกค่าตวัว่าเท่านั้นเท่าน้ี และ
ขาดเมตตาต่อคนท่ีเขามีทุกข์ ทุกข์อนัเกิดจากการพลดัพลากจากบุคคลท่ีเขารัก ท่ีทุกคนตอ้ง
ประสบ ไม่มีใครหลีกเล่ียงได ้ 

  ค าพูดทุกค าท่ีพูดออกมาในขณะท่ีสนทนากบัเขาอยู่นั้น ในส่วนลึกของใจจะรับนิมนต ์
และจะไปให้เขาอยู่หรอก แต่ไม่บอกเขา อันเน่ืองมาจากสงสัยว่า เขาเอาช่ือเราไปพิมพ์ได้
อยา่งไร? ความสงสัยในค าถามน้ีเกิดข้ึนในใจ แลว้กต็อบตนเองในใจ ณ ขณะนั้นว่า “เขาคงเคย
เห็นเราไปในพิธีศพหลายต่อหลายคร้ังในท่ีอ่ืนๆ มาแลว้จึงไดรู้้จกัช่ือเรา” (แลว้การแสดงสีหนา้ 
ณ ขณะสนทนานั้นของขา้พเจา้บ่งบอกถึงความไม่พอใจอยา่งมากเลย) ทุกคนนัง่อ้ึง เงียบอยูพ่กั
หน่ึง..... 

 “  อือ....I will go (ฉนัจะไป)    ” 

เท่านั้นเอง สีหนา้ของเพื่อนผูป้ระสบทุกขท่ี์หมดหวงัอยูน่ั้นไดเ้ปล่ียนไปเป็นดวงตาท่ีมี
ความหวงัอยา่งเห็นไดช้ดั  

  น้ีคือประสบการณ์ในขณะท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นอินเดียซ่ึงมนัผา่นมาเป็นเวลา ๓๐ กวา่ปี
แลว้ และมนัผดุข้ึนมาในใจอีกขณะท่ีคุยกนัทางโทรศพัทก์บัคุณโยม Michiko Nakamura   

  อาจมีค าถามเกิดข้ึนในใจของผูอ่้านบางท่านวา่ ท่านรู้จกัโยมท่ีญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งไร? 

อ๋อ....เร่ืองมีอยูว่า่..เม่ือปี ๒๕๕๖ ระหวา่งวนัท่ี ๒๖ มี. ค. ถึง ๒๕ เม.ย. ไดมี้โอกาสมาญ่ีปุ่นเป็น
คร้ังแรกตามค านิมนตข์องท่านพระครูสุจิณกลัยาณธรรม รองเจา้คณะอ าเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย และไดม้าพกัอยูท่ี่ศนูยป์ฏิบติัธรรมกลัยาณธรรม ซ่ึงท่านพระครู ร่วมกบัญาติโยมชาว
ไทยท่ีมาประกอบอาชีพอยูใ่นญ่ีปุ่นก่อตั้งข้ึน จึงไดมี้โอกาสน าญาติโยมปฏิบติั ไดรู้้จกักบัญาติ
โยมท่ีมาปฏิบติัธรรมนั้น หน่ึงในหลายคนกคื็อคุณโยมMichiko Nakamura และท่ีไม่ไดป้ฏิบติั 
แต่ท าหนา้ท่ีอยา่งอ่ืนกมี็หลายคนกย็งัทกัทายกนัทางเฟสบุกอยูป่ระจ า  

  คุณโยมMichiko Nakamura พดูข้ึนวา่ “ ญาติโยมคนไทยท่ีเมืองไอกาวา่ (Aikawa) อยาก
ไดพ้ระสงฆม์าจ าพรรษา อยากมีวดัอยูใ่กล้ๆ  ใหพ้ระมาจ าพรรษา จะไดไ้ปมาไดส้ะดวกต่อการมา
ประพฤติปฏิบติัธรรม....  



จริงๆ กมี็วดัไทยในญ่ีปุ่นอยูแ่ลว้ เช่น วดัปากน ้ านาริตะ วดัป่าพุทธรังษี (ธรรมยตุ) วดัธรรมกาย 
และศนูยป์ฏิบติัธรรมกลัยาณธรรม แต่ค่อนขา้งอยูไ่กลจากเมืองไอกาวา่ ไปมาค่อนขา้งล าบากนิด
หน่ึง 

.....คนไทยท่ีเมืองไอกาวา่น้ีป่วยทางใจกนัเยอะนะ หลวงพ่อ! ” 

ป่วยทางใจ...เป็นทุกขท์างใจ ..ทบทวนค าพูดของโยมอยู่ในใจ มนัเป็นค าพูดท่ีตอ้งรับฟัง และ
ตอ้งหาทางช่วยเหลือโยมโดยเร็ว ในฐานะเป็นพระสงฆ์จ  าเป็นตอ้งพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งๆท่ี
ภาระหน้าท่ี ท่ีท าอยู่ในฐานะเป็นผูช่้วยเจ้าอาวาส มีหน้าท่ีสอนกรรมฐานแก่ญาติโยมในวนั
อาทิตยท่ี์วดัระฆงัฯ และงานบรรยายท่ีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัในฐานะอาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญ  

  ปัญหาท่ีจะตอ้งน ามาประกอบการพิจารณาค านิมนตข์องคุณโยมมีอยู ่๓ เร่ืองใหญ่ๆ คือ  

  ๑ งานสอนกรรมฐานประจ าวนัอาทิตยท่ี์วดัระฆงัฯ 
  ๒ งานบรรยายท่ีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาฯ 
  ๓ ญาติโยมท่ีมีทุกขท์างใจท่ีเมืองไอกาวา่ ญ่ีปุ่น 

  ความทุกขท์างใจ! เป็นค าพูดท่ีท าใหห้วนระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีชายชาวทมิฬ ๓-๔ คนมา
นิมนตไ์ปในงานศพ มนักอ้งอยูใ่นใจว่า  " แลว้จะน าศพออกจากบา้นไดอ้ย่างไร เราไม่อยากท า
พิธีแบบฮินดู....."  

....ขณะท่ีพูดทางโทรศพัท์กับคุณโยมอยู่นั้ น ใจมันเอียงมาทางญ่ีปุ่นแล้ว ค  าตอบจึง
เกิดข้ึน... 

งานสอนกรรมฐานประจ าวนัอาทิตยจ์ะมอบใหท่้านพระมหาสมคิด ปิยวณฺโณ ผูช่้วยเจา้
อาวาส และ ท่านพระมหาปรีชา ปสนฺโน ผูช่้วยเจา้อาวาส ซ่ึงทั้ ง ๒ ท่านน้ีได้ร่วมงานสอน
กรรมฐานกนัมาเป็นเวลาจะครบ ๑๐ ปีในวนัมาฆบูชาท่ีจะถึงในปีหนา้น้ี(๒๕๕๙) 

  งานบรรยายทีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาฯนั้น เรากเ็ป็นอาจารยผ์ูเ้กษียณอายแุลว้ เม่ือเราบอก
ลาท่าน ท่านคงไม่ติดใจอะไร ? 

  ...."วดัน้ีจะเป็นวดัสุดทา้ยแลว้ ถา้หลวงพ่อไม่มา โยมกจ็ะไม่ท าอีกแลว้! "  เสียงโยมบอก
ย  ้า เหมือนกบัการยืน่ค  าขาดอะไรประมาณนั้น.... 

 “... รับจา้ โยม.....  ” 



ทุกข์ทางใจ....  

ความทุกขข์องมนุษยน้ี์มีได ้๒ ทาง คือ  

  ๑) ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนทางกาย เช่น ความไม่สบายทางกาย ไดแ้ก่ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยทาง
กาย รวมถึงการไม่มีปัจจยัส่ี คือ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั และยาไวรั้กษาโรค ท่ีเพียงพอต่อ
การบริโภคใชส้ร้อย ตลอดจนความเจบ็ไขไ้ดป่้วยทางกายอ่ืนๆ 

  ๒) ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนทางใจ ซ่ึงหมายถึงทุกขท่ี์เกิดจากการปรุงแต่งของใจ ทุกขท์างใจน้ี
ส่วนหน่ึงมีทุกขท์างกายเป็นส่ิงเร้าให้เกิด เช่น เม่ือไดรั้บบาดเจ็บหรือป่วยไข ้ต่อมาก็เกิดความ
กงัวลใจวา่ ไม่สบายจะไปท างานไดไ้หม? เม่ือไปท างานไม่ได ้เงินทองท่ีจะจบัจ่ายใชส้ร้อยจะพอ
ไหม? ค่าบา้นท่ีเช่าอยู ่ค่าผ่อนรถ และค่าอ่ืนอีก..จิปาถะ... ความหวาดกลวัว่าอาจจะรักษาโรคไม่
หาย อาจจะตอ้งสูญเสียอวยัวะไป หรืออาจจะตอ้งถึงตายไปจากคนนั้นคนน้ี ซ่ึงความกงัวลความ
หวาดกลวัเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดทุกขท์างใจข้ึนมา  

  ทุกขท์างใจอีกส่วนหน่ึงเกิดข้ึนโดยไม่มีทุกขท์างกายเป็นตน้เหตุ แต่เป็นความทุกขท่ี์เกิด
จากการประสบกบัส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีรัก ไม่เป็นท่ีพอใจ เช่น มีสามี/ภรรยากเ็อาแต่อบายมุข(คบคนไม่
ดีมาเป็นมิตร เสพส่ิงเสพติด เล่นการพนนั เจา้ชูเ้ร่ือยไป ชอบดูหนงัดูละคร เกียจคร้านท างาน) มี
ลูกกส็อนไม่ได ้ไม่กลบับา้นตามเวลาท่ีควรจะเป็น การงานไม่ท า แบมือขอพ่อแม่อยา่งเดียว หน า
ซ ้ าหนงัสือกไ็ม่เรียน ตนเองกต็อ้งหาทางออกดว้ยวธีิการต่างๆเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตนชอบ คนมีปัญญา
ก็สามารถแสวงหาทางออกได้ แกปั้ญหาได้อย่างถูกวิธี ส่วนคนไม่มีปัญญาก็ตอ้งจบลงด้วย
วิธีการท่ีคนทั่วไปคาดไม่ถึง ทุกข์ท่ีเกิดจากการพลัดพรากจากส่ิงท่ีเป็นท่ีรักท่ีพอใจ เช่น
พลดัพลากจากบา้นเกิดเมืองนอน จากคนท่ีเป็นท่ีรัก จากส่ิงของท่ีเราหวงแหน ทุกขท่ี์เกิดจากการ
ท่ีไม่ไดใ้นส่ิงท่ีปรารถนา มนัเป็นทุกข์เพราะความอยาก หวงัว่าจะได ้มนัคงจะได ้มนัใกลแ้ค่
เอ่ือม จะเอาให้ได ้บางคนท างานดี มีเงินดี แต่อยากไดแ้บบง่ายๆ กอ้นโตๆ ท่ีสุดเงินเดือนก็ไม่
พอใชจ่้าย ตอ้งกูห้น้ียมืสิน ทุกขเ์กิดจากความโกรธความขดัเคืองใจ ทุกขเ์กิดจากความกลวั ทุกข์
เกิดจากความกงัวลใจ ความคบัแคน้ใจ ทุกขเ์กิดจากความกลวัว่าความสุขท่ีมีอยูจ่ะตอ้งหมดไป 
ทุกขเ์กิดจากความกลวัความทุกขย์ากล าบากท่ีอาจจะมีข้ึนในอนาคต ทุกขเ์กิดจากการกลวัความ
เส่ือมลาภ เส่ือมยศ เส่ือมสรรเสริญ และทุกขท์างใจอ่ืน ๆ อีกนบัไม่ถว้น 

  กล่าวโดยสรุป ทุกขท์างใจทั้งหมดลว้นมีตน้เหตุมาจากความโลภ ความโกรธ และความ
ยดึมัน่ถือมัน่ และทุกขอี์ก ๑๐๘ อยา่งนบัไม่ถว้น 



 ศาสนาโดยเฉพาะอยา่งยิง่พระพุทธศาสนาซ่ึงมีค  าสอนเป็นธรรมโอสถท่ีสามารถ :-  

๑. ท าใหจิ้ตใจบริสุทธ์ิสะอาดจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองแห่งจิตได ้

  ๒. ก าจดัความเศร้าโศกเสียใจพิไรร าพนัได ้

  ๓. ก าจดัความทุกขก์ายได ้

  ๔. ก าจดัทุกขท์างใจได ้

  ๕. บรรลุธรรมท่ีควรบรรลุได ้

  ๖. เขา้ใจชีวติตามเหตุและผลได ้

๗.บรรลุพระนิพพาน คือการดบัทุกขไ์ดอ้ยา่งส้ินเชิง 

 ดว้ยเหตุน้ีกระมงั ท่ีท าใหข้า้พเจา้รับค านิมนตข์องคุณโยมMichiko Nakamura อยา่งง่ายดาย 

  อยา่งไรกต็าม ค าย  ้าของคุณโยม สามารถน ามาตีความไดเ้ป็น ๒ ประเดน็ คือ  

  ๑) ถา้หลวงพ่อมาตามค านิมนต ์กจ็ะจดัตั้งวดัน้ีใหเ้สร็จ และจะจดัหาท่ีพกัไวใ้หพ้ระมาจ า
พรรษาในญ่ีปุ่น แห่งใหม่อีกต่อไป  

  ๒) ถา้หลวงพ่อไม่รับค านิมนต ์โยมก็จะพอแค่น้ี ไม่ขวานขวายท่ีจะหาท่ีพกัในญ่ีปุ่นให้
พระมาจ าพรรษาอีกต่อไปแลว้ (หรือเปล่าคุณโยม?)  

 กรั็บค านิมนตข์องคุณโยม Michiko Nakamura แลว้ เพราะความจ าเป็นท่ีญาติโยมตอ้งการมีวดั
และพระสงฆไ์วเ้ป็นท่ีพึ่งทางใจ  

  โยมบอกว่า น้าแหม่ม (คุณโยมยุพรัตน์ พรหมวงศ์)ก าลังมองหาสถานท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมส าหรับหลวงพ่อจ าพรรษาดว้ยและสะดวกส าหรับญาติโยมท่ีจะมาปฏิบติัธรรมดว้ย จึง
ขอเรียนถามหลวงพ่อว่า ตอ้งการอย่างไร? เพราะทางน้ีพร้อมทุกอย่างแลว้(หมายความว่า ใจท่ี
อยากมีวดั เตม็ร้อยเปอร์เซ็นตแ์ลว้) 

จึงบอกโยมไปวา่ “ กใ็หส้ะดวกทั้งสองฝ่ายนัน่แหละ....  ”    

จริงๆ แลว้ก็มีความเช่ือมัน่อยูว่่า ถา้พูดถึงการหาท่ีพกัสงฆใ์ห้แก่พระท่ีจะมาจ าพรรษาท่ีญ่ีปุ่นน้ี 
คุณโยมMichiko Nakamuraท าส าเร็จมาเกือบจะทั้งนั้น  

“....หาไปเร่ือยๆนะโยม ไม่ตอ้งรีบร้อน เวลามีอีกเยอะกวา่จะถึงวนัเขา้พรรษา.. ” 



“ เจา้ค่ะ หลวงพ่อ!  ” 

ความจริง การท่ีจะมาจ าพรรษาในต่างประเทศน้ี หลงัจากท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีประเทศ
อินเดียแลว้ ไดม้าท างานในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั และไดรั้บหนา้ท่ีในการ
อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ไดมี้โอกาสไปเยี่ยมพระธรรมทูต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สหรัฐอเมริกา ไดเ้ห็นความล าบากในการปรับตวัเองให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในวดัและ
นอกวดั จึงรู้สึกเฉยๆ เพราะคิดว่าคงปรับตวัไดย้าก ไม่ว่าจะเป็นภายในวดัหรือนอกวดั ตอ้งต่ืน
แต่เชา้ท างานวดั เตรียมอาหารเอง ท าความสะอาด ตอ้นรับแขก(ไทย) ท าวตัรสวดมนต์ ไปรับ
อาหารปินโตซ่ึงโยมไม่มีเวลาน ามาส่งท่ีวดั งานเอกสาร แลว้แต่ละวดัน้ีมีพระไม่ใช่เป็น ๑๐ รูป 
เรียกว่าท างานทุกอย่าง ตั้งแต่เทกระโถนเป็นตน้ไป อยู่เมืองไทย แมไ้ม่ท าอะไรเลยก็อยู่ได ้อยู่
ต่างประเทศ ไม่ท า กต็อ้งกลบัไปอยูเ่มืองไทย ล าบากนะ! 

เบ้ืองตน้ เม่ือรับค าโยมแลว้ ก็นึกถึงวดั เม่ือว่าโดยฐานะแลว้เราเป็นถึงผูช่้วยเจา้อาวาส 
แสดงวา่การท่ีเราจะไปอยูญ่ี่ปุ่นน่ี กต็อ้งน าวดัระฆงัฯไปดว้ยซีนะ! ปรึกษากบัตนเอง......คิดว่าจะ
อยู่เงียบๆ ไปก็ไปเงียบๆ เพราะส่วนใหญ่ข้าพเจา้จะไปไหน ไม่ว่าจะไปปฏิบติัศาสนกิจใน
ต่างประเทศหรือในประเทศกไ็ม่ไดก้ราบเรียนหลวงพ่อเจา้อาวาสว่าจะไปโน่น ไปน่ี (ซ่ึงก็ไม่ดี
นะ! อยา่เอาอยา่ง) จะกราบเรียนกเ็ฉพาะแต่ท่านเจา้คุณพระราชประสิทธิวมิล ผูช่้วยเจา้อาวาสท่ีมี
อาวโุสสูงสุดภายในวดั และทั้งประจ าอยูค่ณะ ๑ กบัท่านมานานแลว้ (หากมีเวลาท่ีเหมาะสม) เชา้
ของวนัท่ีเท่าไรกจ็  าไม่ได ้ไปกิจนิมนตฉ์ันเชา้ท่ีโรงพยาบาลศิริราช นัง่ในแถวอยูเ่ป็นล าดบัท่ี ๒ 
ต่อจากท่านเจา้คุณราชฯลงมา เห็นว่าเป็นโอกาส จึงเปรยๆกบัท่านว่า "ท่านเจา้คุณครับ.... ถา้วดั
ระฆงัฯจะมีสาขาในต่างประเทศจะดีไหมครับ? "ท่านตอบดว้ยใบหนา้ท่ีเปิดกวา้ง ซ่ึงบอกถึง
ความยนิดี และพอใจว่า “เอาสิ...ถา้เป็นบารมีของท่านด๊อกเตอร์....ดีเลยๆ” กเ็ลยเล่าความเป็นมา
เป็นไปให้ท่านฟังว่า มีโยมอยู่ท่ีญ่ีปุ่นจะจดัการหาท่ีพกัสงฆ์ไวใ้ห้.....ท่านก็กล่าวต่อพร้อมเงย
หนา้ข้ึนมองไปขา้งหนา้ และพดูวา่ “ อ้ือ...ดี! ” 

จากนั้นมากไ็ดพ้ดูคุยกบัคุณโยมMichiko Nakamura เป็นส่วนใหญ่ทางเฟสบุ๊ก จะไม่ค่อย
ไดคุ้ยกบัคุณโยมแหม่มเท่าไร 

  วนัเวลาผ่านไปจาก มกรา กุมภา มีนา และเมษาดว้ยการปฏิบติัศาสนกิจ มีการอบรมกรร
ฐานแก่พระนิสิตระดบัปริญญาโท ท่ีมวกเหล็ก พระนิสิตระดบัปริญญาตรี ท่ีหน่วยวิทยบริการ 
มจร. ชยัภูมิ และหน่วยงานของรัฐ ท่ีสถาบนัวปัิสสนากรรมฐาน มจร. วงันอ้ย พระนครศรีอยธุยา 



ตลอดจนอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นท่ี ๒๑ จึงไดถื้อโอกาสประชาสัมพนัธ์ให้ว่าท่ี
พระธรรมทูตฯ รุ่นท่ี ๒๑ ไดท้ราบว่า วดัระฆงั ญ่ีปุ่นมีความตอ้งการพระธรรมทูตฯไปปฏิบติั
ศาสนกิจ กมี็พระท่านมาแสดงตวัเป็นการแนะน าตนเองว่า มีความสนใจอยากมาปฏิบติัศาสนกิจ
ดว้ย 
  โครงการอบรมพระธรรมทูตฯส้ินสุดวนัท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ไม่ไดอ้ยูร่่วม เพราะ
ตอ้งกลบัเขา้กรุงเทพฯในวนัท่ี ๒๔ เมษา เพื่อเตร่ียมตวัไปปฏิบติัศาสนกิจท่ีประเทศเบลเยีย่ม   

  ในระหวา่งท่ีปฏิบติัศาสนกิจอยูท่ี่วดัไทยธรรมาราม ประเทศเบลเยีย่มกบัท่านเจา้คุณพระ
สุธีญาณวิเทศระหว่างวนัท่ี ๖ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘นั้นก็ได้ติดต่อกับคุณโยมMichiko 
Nakamura อยูเ่สมอ จนในท่ีสุดก่อนกลบัจากเบลเยีย่มสู่ประเทศไทยประมาณ ๑ อาทิตยเ์ห็นจะ
ได ้คุณโยมก็แจง้ให้ทราบว่า "น้าแหม่มหาท่ีพกัไดเ้รียบร้อยแลว้ แต่ตอ้งให้เจา้ของบา้นเขามา
ปรับปรุงภายในตวัอาคารโดยจะใชเ้วลาสักอาทิตย ์นะเจา้คะ" คุณโยมรายงานใหท้ราบดว้ยความ
หนกัแน่นและมัน่ใจ “  ” 

  “ เจริญพร สาธุ!   ”  

กไ็ดคุ้ยกนัระหว่างท่ีอยู่เบลเยีย่มกบัท่านเจา้คุณสุธีญาณวิเทศ เจา้อาวาสวดัไทยธรรมมา
ราม และท่านเจา้คุณปัญญาวชิราภรณ์ ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัสระเกศ...เรากดี็ใจ อะน๊ะ..วา่ วดัระฆงัฯ 
กจ็ะมีช่ือในต่างประเทศกบัเขาเหมือนกนั... 

อยูเ่มืองอะไร ขอรับ...  

อยู่เมืองไอกาว่า.. ความท่ีท่านเจา้คุณสุธีญาณวิเทศไปประชุมสัมมนาท่ีญ่ีปุ่น ไตห้วนัอยู่บ่อย 
ท่านจึงถามว่า เมืองไอกาว่าอยู่ทางดา้นทิศไหนของโตเกียว เราก็มืดแปดดา้นตอบท่านไม่ได ้
เพราะเรากเ็คยไปญ่ีปุ่นเพียงคร้ังเดียวเม่ือปี ๒๕๕๖ 

ดีเลย....เราจะไปจดับวชหมู่ท่ีญ่ีปุ่นบา้ง....ท่านเจา้คุณปัญญาวชิราภรณ์กส็นบัสนุน ดีครับ
..ดี ดี 

  พอกลบัจากยุโรปแลว้ ไม่ก่ีวนัโยมก็รายงานให้ทราบว่า ก าลงัจะท าสัญญาเช่า เจา้ค่ะ 
หลวงพ่อ! จะเป็นการเช่าในนามของหลวงพ่อและนา้แหม่ม เจา้ค่ะ... 

กต็อ้งมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการส่ือสารดว้ยนะโยม.... 



“ เพียบเลยหลวงพ่อ... อินเตอร์เน็ต ทีวีไทย ครบค่ะ หลวงพ่อ...หลวงพ่อจะไดไ้ม่เหงา  ” 
โยมแหม่มตอบ 

  จะจดัทอดผา้ป่า หลวงพ่อ! คุณโยมแหม่มรายงานผ่านFb.....(นึกสงสัยในใจ)ว่า..หา..
ทอดผา้ป่า...เอ๊า ไม่มีพระ...ทอดยงัไง!  แต่กไ็ม่ไดท้กัทว้งโยมหรอก กด็ว้ยความเขา้ใจ...โยมคง
หาปัจจยัไวเ้ป็นกองทุนเผือ่ไปถึงแลว้จะไดไ้ม่มีความขดัขอ้ง...เรากนึ็กช่ืนชมโยมอยูใ่นใจ ....โยม
น่ีช่างมีความรอบคอบถ่ีถว้นดีเหลือเกิน....  

อีก ๒ เดือนแห่งการรอคอยของโยมท่ีญ่ีปุ่น คุณโยมMichiko Nakamura ก็ถูกถามอยู่เร่ือย 
"เม่ือไหร่พระจะมา?" โยมตอบค าถามน้ีจนเม่ือยหมดแลว้ ......กจ็ดัทอดผา้ป่าไปแลว้น่ี....เขาก็
ตอ้งถามเป็นธรรมดา  

  เม่ือรู้ว่าทุกอย่างท่ีญ่ีปุ่นลงตวัแลว้ก็เรียกพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นท่ี ๒๑ ใหม่
ล่าสุด ๕ รูปท่ีแสดงความจ านงไวก่้อนหนา้นั้นมาพบท่ีวดัระฆงัโฆสิตาราม และถามท่านว่า มี
หนงัสือเดินทางกนัแลว้ทุกรูปแลว้ใช่ไหม? มีครับ......งั้นเราซ้ือตัว๋เลย ซ้ือแต่เน่ินๆ เราจะไดต้ัว๋
ราคาถูก....แลว้ก็แยกยา้ยกนักลบัวดัของแต่ละท่าน จากนั้นไปเป็นเวลาประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง 
เสียงโทรศพัทมื์อถือดงัข้ึน... นมสัการครับ หลวงพ่อ... อ้ือ....มีอะไร...ถามกลบัตามสายไป 
...คือ..ผมไดข้อ้มูลใหม่วา่ พาสปอร์ตธรรมดาจะอยูใ่นญ่ีปุ่นไดเ้พียง ๑๕ วนัเท่านั้นครับ.......เราก็
นึกในใจ ...ห้า หา้(หวัเราะ) เอาแลว้สิ อยูไ่ด ้๑๕ วนั ในขณะพูดโทรศพัทอ์ยูน่ั้นความคิดมนัวิ่ง
ปรู๊ดปร๊าด เขา้พรรษาวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม อ่อ..พอมีเวลา... จึงตอบพระไปวา่ งั้นรอนะท่าน ผมท า
หนงัสือแป้บหน่ึง........  

ดว้ยความท่ีเราเองถือหนงัสือเดินทางราชการจึงสามารถพกัอยูใ่นญ่ีปุ่นได ้๙๐ วนัเม่ือไป
ญ่ีปุ่นคร้ังแรก..... เกือบแลว้ไหมหละ (มือใหม่ๆ...ไม่วา่กนั) 

จดัการร่างหนงัสือเพื่อความรวดเร็ว ร่างหนงัสือ ๓ ฉบบั คือ ฉบบัท่ี ๑ มีเน้ือความของจด
หมายถึงตวัพระธรรมทูตท่ีจะไปปฏิบติัศาสนกิจในต่างประเทศ(โดยองคก์รท่ีตอ้งการพระไปอยู่
ต่างประเทศเป็นผูเ้ขียนทั้ง ๓ ฉบบั) ฉบบัท่ี ๒ ถึงเจา้อาวาสท่ีพระธรรมทูตฯสังกดั และฉบบัท่ี ๓ 
ถึงประธานส านกังานก ากบัดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วดัสระเกศ เม่ือร่างเสร็จเรียบร้อยก็
จดัการส่งทาง e-mail.ใหโ้ยมMichiko Nakamura น าไปใหป้ระธานองคก์รของคนไทยในญ่ีปุ่น
เซ็นช่ือ เท่าน้ีกเ็ป็นจดหมายนิมนตอ์ยา่งเป็นทางการแลว้  



ท่ีเราจดัการร่างหนงัสือใหน้ี้กเ็พราะญาติโยมเขาท าไม่เป็นหรอก ยิง่อยูห่่างวดัมาเป็น ๑๐ 
๒๐ ปีน่ีไม่ตอ้งพดูเลยท่ีตอ้งใชค้  าพูดใหถู้กตอ้งตามหลกัการพูดท่ีเป็นทางการกบัพระน้ีจะขนาด
ไหน 
  ส าหรับเจา้อาวาสวดัระฆงัโฆสิตารามนั้น ตั้งใจอยูแ่ลว้ว่าจะตอ้งกราบเรียนใหท่้านทราบ
อย่างเป็นทางการ จึงได้ถือโอกาสน้ีร่างหนังสือมีใจความว่า สมาคมคนไทยในญ่ีปุ่นมีความ
ประสงค์จะมีท่ีพกัสงฆ์ไวใ้ห้พระจากวดัระฆังฯไปปฏิบติัศาสนกิจเป็นประจ าตลอดไป ใน
โอกาสน้ีจึงใคร่ขออนุญาตพระเดชพระคุณใชช่ื้อวดัระฆงัฯ มาเป็นช่ือส านกัสงฆ์ว่า "วดัระฆงั 
ญ่ีปุ่น ช่ือภาษาองักฤษว่า Watrakang Japan" และขอพระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ ผูช่้วยเจา้อาวาส
วดัระฆงัฯ ไปเป็นประธานสงฆใ์นวดัแห่งน้ีดว้ย 

  เราใชเ้วลารอจดหมายจะถูกส่งกลบัมาประมาณอาทิตยก์ว่าๆ กไ็ดรั้บจดหมายพร้อมราย
เซ็นของคุณโยมยพุรัตน ์พรหมวงศ ์ในนามของคนไทยในญ่ีปุ่น   

           ไดโ้ทรศพัทแ์จง้ข่าวแก่พระธรรมทูตฯ ๔ รูป คือ  

           ๑.พระเลิศวรรธน ์ธนปญฺโญ วดัอมัพวา กรุงเทพฯ  
           ๒.พระเกียรติกร กิตฺติเวที วดัศรีศกัดาราม เชียงราย  
           ๓.พระสุภา เตชปญฺโญ และ 
           ๔.พระมหาถาวร กลฺยาณเมธี วดัใหม่ทองเสน กรุงเทพฯ  

 
ให้มารับจดหมายไปด าเนินการร่างจดหมายอีกคนละ ๑ ฉบบัเป็นจดหมายยนืยนัจากเจา้อาวาส
ของวดัท่ีพระธรรมทูตฯสังกดั ถึงประธานส านักงานก ากบัดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
พร้อมส่ิงท่ีส่งมาดว้ยส าเนาหนงัสือนิมนตข์องเจา้ตวั และจดหมายขอตวัพระธรรมทูตท่ีประธาน



องคก์รมีถึงเจา้อาวาส พร้อมดว้ยส าเนาวุฒิบตัรพระธรรมทูต (ถา้มี) ตลอดถึงส าเนาหนงัสือสุทธิ 
ท่ีมีรายเซ็นของเจา้ตวัรับรองด้วย โดยการอา้งถึงหนังสือ ท่ี...เร่ือง การนิมนต์พระไปปฏิบัติ
ศาสนกิจใน(ต่างประเทศ).... ลงวนัท่ี..............    

         หนังสือฉบับน้ีเม่ือเจ้าอาวาสเซ็นลงนามเรียบร้อยแล้ว พระธรรมทูตฯจะต้องน าส่ง
ส านกังานก ากบัดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วดัสระเกศ กรุงเทพมหานคร พร้อมกบัส าเนา
หนังสือทั้ง ๒ ฉบบัดงักล่าวนั้น โดยไม่ตอ้งด าเนินการผ่านขั้นตอนของส านักงาน ศ.ต.ภ.แต่
ประการใด 

         เม่ือทุกท่านยื่นหนงัสือแลว้ ก็รอผลการพิจารณาของ มส.ในเวบ็ไซทซ่ึ์งช่างสะดวกดีกว่า
เม่ือ ๑๐ ปีก่อนเป็นไหนๆ ก็อีกนะแหละ ถา้ไม่ตอ้งการให้มีปฏิฆะเกิดข้ึนภายในใจ ก็ตอ้งหลงั
การประกาศของ มส. ๓-๕ วนัผา่นไปแลว้ เพราะกวา่หนงัสือแจง้มติ มส.จะไปถึงกรมการกงสุล 
และกรมฯจะตอ้งส่งมติ มส. ไปตามส านักงานท าหนังสือเดินทางท่ีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย กต็อ้งกินเวลาบา้ง ยิง่ถา้ประจวบเหมาะกบัวนัหยดุหลายวนั น้ีกย็ิง่ใจจะขาด เพราะ
ไหนวนัก าหนดเดินทางกใ็กลเ้ขา้มา ไหนจะตอ้งยื่นขอวีซ่า ไหนสายการบินท่ีตั้งใจจะโดยสาร
อาจไม่มีท่ีนัง่ให ้วนัเขา้พรรษากใ็กลเ้ขา้มาทุกวนั ฯลฯ ถา้ท่านตอ้งการไวแบบทนัใจเลย เม่ือท่าน
ทราบข่าวมติ มส.ทางเวบ็ไซท์แลว้ วนัรุ่งข้ึน ให้ท่านตรงไปท่ีกรมการกงสุล ถนนแจง้วฒันะ 
กรุงเทพฯไดเ้ลย และการไปติดต่อท าหนงัสือเดินทางของพระภิกษุจะตอ้งเตรียมส าเนาเอกสาร 
คือ ส าเนาหนังสือสุทธิ ส าเนาทะเบียนบา้น(วดั) ส าเนาเปรียญธรรม (ถา้มี)ส าเนาตราตั้งสมณ
ศกัด์ิ (ถา้มี) พร้อมเอกสารตน้ฉบบัไปดว้ย จ  าเลขล าดบัท่ีรายช่ือของเราในประกาศมติ มส.หนา้ท่ี 
เท่าไร และปัจจยัค่าธรรมเนียมไปดว้ย กจ็ะสะดวกไม่ตอ้งเสียเวลา จะใหเ้ขาส่งถึงวดั หรือ จะไป
รับดว้ยตนเองก็สะดวกดี การไปท าหนงัสือเดินทางของพระภิกษุนั้น เจา้หนา้ท่ีเขาอ านวยความ
สะดวกให้ดีมากๆ ทุกแห่ง ขอชมเชยมา ณ โอกาสน้ีดว้ย อาจมีเป็นบางคนท่ีหน้าไม่ค่อยตรง
เท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่ ๙๙% ก็บริการดว้ยใบหนา้และน ้ าใจท่ีดีเยี่ยม หนงัสือเดินทางท่ีไดม้าจะ
เป็นหนงัสือเดินทางราชการ 

          ส่วนของประธานสงฆว์ดัระฆงั ญ่ีปุ่น ไม่ตอ้งท าเพราะมีอยูแ่ลว้ เม่ือหนงัสือเดินทางพร้อม
ทุกรูปแลว้ ๓ รูปแรก คือ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ พระสุภา เตชปญฺโญ และพระมหาถาวร กลฺ
ยาณเมธี จึงจดัการซ้ือตัว๋โดยสารของสายการบิน Japan Airlines ในราคา ๒๖,๐๐๐ บาท เดินทาง



วนัท่ี ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เป็นวนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๘ ซ่ึงเป็นวนัอธิษฐานเขา้พรรษาพอดี นบั
จากวนัซ้ึอตัว๋ถึงวนัเดินทางกเ็ป็นเวลาร่วมหน่ึงเดือนเตม็จึงจะถึงวนัเดินทาง 

          ทั้งญาติโยมผูร้อคอยท่ีญ่ีปุ่นและผูเ้ดินทางก็มีเวลาเท่ากนัคือ ๑ เดือน แต่มนัช่างคืบคลาน
ไปดว้ยความเช่ืองช้าเสียเหลือเกิน...ท่านว่าอย่างน้ีนะ....ว่า กลางคืนนั้นยาวนานส าหรับคนท่ี
นอนไม่หลบั หนทางยาวไกลส าหรับคนผูเ้ม่ือยลา้.....กาลเวลาน้ีเช่ืองชา้ส าหรับผูร้อคอย...... 

          ท าไมเราไม่เดินทางพร้อมกนัทั้ง ๕ รูป ก็เพราะว่า ถา้เดินทางพร้อมกนั เราจะตอ้งกลบั
พร้อมกนัทั้ง ๕ รูปดว้ยเหตุผลท่ีเราไดว้ีซ่าให้พ  านกัอยู่ในญ่ีปุ่นเพียง ๙๐ วนั แลว้ใครจะเฝ้าวดั? 
ดว้ยประสบการณ์ของคุณโยมMichiko Nakamura ท่ีเคยค ่าหวอดอยูก่บัการเขา้ออกประเทศไทย-
ประเทศญ่ีปุ่นของพระท่ีมาจ าพรรษาท่ีประสบกบัปัญหาเร่ืองระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตใหพ้  านกั
ในญ่ีปุ่น ไดใ้ห้ค  าแนะน าอนัเต็มไปดว้ยเหตุผลท่ีดีเยีย่มไม่เช่นนั้นวดัก็จะตอ้งถูกปิด เพราะขาด
ช่วงพระท่ีอยูป่ระจ า 

          ในขณะท่ีรอวนัเดินทาง ก็ได้เตรียมส่ิงของท่ีจ าเป็นและหาไม่ได้ในญ่ีปุ่น เช่น เทียน
น ้ ามนต์ สายสิญจน์ บาตรน ้ ามนต์ พระพุทธรูป แจกญั เชิงเทียน กระถางธูป ธงชาติไทย ธง
ธรรมจกัร ฯลฯ  

  ใกล้วนัเดินทางเข้ามา เหลือประมาณ ๒ อาทิตย์เห็นจะได้ พอดีคณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ไดน้ดัประชุมประจ าเดือนก็มีวาระการประชุมหลาย
อยา่งรวมทั้งการท่ีจะจา้งผูเ้กษียณอายใุหท้ างานต่อไปอีก ๑ ปีงบประมาณ กป็ระชุมกนัตามวาระ 
๑ ๒ ๓ กม็าถึงวาระการจา้งผูเ้กษียณอายใุหท้ างานต่อไป จึงไดแ้จง้ในท่ีประชุมว่า "ส าหรับพระ
ครูโฆสิตพุทธิศาสตร์นั้นคงตอ้งขอตวัท่ีจะไม่ต่อการปฏิบติังานสอน เพราะจะไปปฏิบติัศาสนกิจ
ท่ีประเทศญ่ีปุ่น" แต่ด้วยความกรุณาของท่านคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ท่านมีเมตตาว่า....ไม่
เป็นไร....ต่อไปก่อน กลบัมาก็มาสอนได.้...ก็เอ๊า...เม่ือท่านมีความกรุณาอย่างน้ี ก็ไม่มีอะไรท่ี
จะตอ้งให้เหตุผลอีก...ทีน้ี..พอไดเ้วลาบ่าย ๔ โมง ๓๐ นาทีเยน็ไดเ้วลาเลิกงานมารอข้ึนรถบสั  
มจร.กลบักทม.กนักมี็ผูม้าทกัว่า "เห็นว่าจะไปญ่ีปุ่น จะไปอยูว่ดัไหน? ใครเป็นเจา้อาวาส?....อยู่
เมืองอะไร?....อยูใ่นโตเกียวไหม?...อยูไ่กลจากโตเกียวไหม?...." เรากต็อบวา่ "วดัระฆงั ญ่ีปุ่น เรา
เป็นเจา้อาวาสเอง กวา้งไหม..เน้ือท่ีเท่าไร...โอย้..จิปาถะค าถาม ตอบไดเ้ป็นส่วนนอ้ย 

 ก็เลยมานึกในใจว่า มันเหมือนการตกลงท่ีจะแต่งงาน แต่ยงัไม่เห็นหน้าเจ้าสาว..... แล้วมี
แขกเหร่ือมาถามวา่ เป็นไง! เจา้สาวสวยมัย๊? เจา้บ่าวกอึ็ก...อกั ไม่รู้จะอธิบายใหเ้ขาฟังอยา่งไง..... 



พอดีวนัท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีงานฉลองอายุวฒันมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจา้
อาวาส เร่ืองราวก็กระจายไปทัว่ แลว้ท่านพระครูธรรมธรองอาจ ฉนฺทธมฺโม       ซ่ึงเป็นพระ
ครูฐานาฯของหลวงพ่อเจา้อาวาส และเป็นผูติ้ดตามสนองงานหลวงพ่อ มาถาม.... 

ทราบข่าววา่...ท่านอาจารยจ์ะไปอยูญ่ี่ปุ่นหรือครับ?  

 ...ใช่....วดัระฆงั เรานะ ไปช่วยกนัหน่อย.... 

ท่านพระครูธรรมธรฯ ยนิดีมากท่ีจะช่วยเหลือ......จะไปวนัไหน.....จะเปิดวดัวนัไหน.... 

เอาอีกแลว้ อึก อกัอีกแลว้...กต็อบไดแ้ต่เพียงวา่..ไปญ่ีปุ่นแน่นอน ๑๐๐%  

มีรูปกฏิุไหมครับ...... 

พอดีโยมMichiko Nakamura ถ่ายภาพกุฏิส่งไปใหดู้ แต่กไ็ม่ไดร้ายละเอียดเท่าใดนกั....
ดว้ยเหตุท่ีเราเป็นพระค่อนขา้งโบราณซะหน่อย....ไลน.์..เลย อะไรกไ็ม่เป็น 

 ไม่มีหรอก....ผมคุยกบัโยมทางเฟสบุค...แฮ แฮ! กใ็ช่วา่จะโบราณ เน๊าะ.... 

ท่านพระครูธรรมธรฯแนะน าใหโ้ยมส่ง...IDCODE (มนัเป็นอะไรกไ็ม่รู้ welcom จริงๆ) แลว้โยม
กส่็งให ้เราจึงไดส้นทนากนัแบบ video conference เห็นภาพดว้ยโดยผ่าน Iphone ของท่านพระ
ครูธรรมธรฯนัน่แหละ 

  ผมไปยโุรปกลบัมาก่อนนะ ท่านอาจารยอ์ยากไดอ้ะไรบา้ง.... 

ไวท่้านกลบัจากยโุรปก่อนนะ......เด๋ียวบอก.... 

วนัแรม ๑๕ ค ่าเดือน ๘ แรก เพราะปีน้ีมีเดือนแปด ๒ คร้ัง เพราะฉะนั้น จะตอ้งเขา้พรรษา
กลางเดือน ๘ หลงั(ลกัษณะอยา่งน้ี ๔ ปีจะมีคร้ังหน่ึง) กเ็ป็นวนัปาฏิโมกข ์พระเดชพระคุณหลวง
พ่อกล็งดว้ย เลยไดโ้อกาสน าจดหมายซ่ึงสมาคมคนไทยมีไปถึงหลวงพ่อไปถวายท่าน...... 

  "พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ น้ีเป็นหนงัสือจากญาติโยมคนไทยในญ่ีปุ่นถึงหลวงพ่อ 
ขออนุญาตใชช่ื้อท่ีพกัสงฆใ์นญ่ีปุ่นว่า 'วดัระฆงั ญ่ีปุ่น/Watrakang Japan'และขอตวัเกลา้กระผม
ไปเป็นประธานสงฆด์ว้ย" เอกสารท่ีน าถวายหลวงพ่อก็มีจดหมาย และมีบญัชีรายช่ือพร้อมราย
เซ็นผูท่ี้จะอุปถมัภว์ดัเพื่อให้หลวงพ่อเจา้อาวาสมัน่ใจว่า เม่ือท่านยอมให้ผูช่้วยท่านไปอยู่ญ่ีปุ่น
แลว้รับรองไดว้า่....น ้าหนกัตอ้งเพิ่มแน่ๆ...!!!! 



  วนัน้ีเป็นวนัเพญ็กลางเดือน ๘ เขา้มาถึง เชา้วนัน้ียงัปฏิบติัภารกิจดว้ยการอบรมกรรมฐาน
ใหแ้ก่ญาติโยม ณ หอ้งปฏิบติัธรรม ร.ร. พระปริยติัธรรมพรหมรังสี ทั้งวนั และมีโอกาสไดบ้อก
ลาญาติโยมท่ีมาปฏิบติัธรรมว่า พรรษาน้ีจะไปจ าพรรษาท่ีญ่ีปุ่น.....ตกบ่ายก็ลงปาฏิโมกข ์จึงได้
ถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อเจา้อาวาส และตกเยน็กไ็ปกราบลาท่านเจา้คุณพระราชประสิทธิวิมล
ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัระฆงัฯรูปท่ี ๑ ท่านกใ็หพ้ร...ขอใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขในฐานะท่ีไปปฏิบติังานเผย
แผพ่ระพทุธศาสนาในนามวดัระฆงัฯ ท่านไดถ้วายตาลปัตรงามๆ ๑ ดา้ม น าไปใช.้.... 

ในเยน็วนันั้น พระครูธรรมธรองอาจ ฉนฺทธมฺโม ก็มาพบท่ีกุฏิ แจง้ว่าจะมีพระครูพิพิธกิจจาธร 
ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัระฆงัฯ จะเดินทางไปดว้ยในวนัเสาร์ท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อไปร่วมงาน
เปิดตวัวดัท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจะพกัอยูใ่นญ่ีปุ่นสัก ๗ วนั....... 

  "ผมไดเ้ตรียมธงสายประดบั ธงชาติ ธงธรรมจกัร โต๊ะหมู่บูชา ผา้ไตร ผา้ระบายไปดว้ย" 
พระครูธรรมธรฯ แจง้ใหท้ราบ 

  กรู้็สึกอบอุ่นใจ ดีใจท่ี ๒ พระครูไดแ้สดงออกถึงความจริงใจและพอใจท่ีจะร่วมงานพระ
ศาสนาในดินแดนอาทิตยอุ์ทยั.....ท่านอาจารยใ์หใ้ครมารับผมน๊ะ พรุ่งน้ี( ๑ ส.ค.) ท่ีสนามบินนาริ
ตะ อาคาร ๑ สายการบินไทย เวลา ๑๕ นาฬิกา ๔๕ นาที ..... 

กรู้็สึกขอบคุณท่านทั้ง ๒ รูป ซ่ึงท าใหง้านเปิดตวัวดัระฆงั ญ่ีปุ่นมีสีสัน มีพระสงฆค์รบองคส์งฆ ์
พอดิบพอดี 

  สนทนากนัพอสมควรแก่เวลาแลว้ท่านก็กลบักุฏิ ฝ่ายเรากน็ดัแนะกบัเพื่อนร่วมเดินทาง 
คือ พระธรรมทูตฯท่ีจะเดินทางใหพ้ร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวรรณภูมิ เวลา ๕ นาฬิกา ๓๐ 
นาที และส าตรวจดูขา้วของท่ีจะน าติดตวัไปดว้ย เช่น หนงัสือเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบิน และท่ีส าคญั
ไม่แพส่ิ้งอ่ืนก็คือท่ีอยูใ่นประเทศปลายทางท่ีเราจะไปพกัพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์... ๓ ทุ่มคร่ึง
แลว้...สรงน ้า ๔ ทุ่มจ าวตัร.... 

ต่ืนจากจ าวตัรเชา้วนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๓ นาฬิกา ท าภารกิจส่วนตวัเสร็จ
เรียบร้อย ส ารวจดูปลัก๊ไฟจดัการถอดใหเ้รียบร้อย... 

๔ นาฬิกา ๓๐ นาที หลานชายท่ีจะไปส่งท่ีสนามบินกม็าถึง น ากระเป๋า บาตร ตาลปัตรไป
ข้ึนรถ เชา้วนัน้ีรถบนเส้นทางไปสนามบินไม่ติด และไม่ตอ้งข้ึนทางด่วน อาจเป็นเพราะยงัเชา้อยู่
กเ็ป็นได ้ใชเ้วลาประมาณ ๔๕ นาทีกถึ็งสนามบินสุวรรณภูมิ พอผ่านประตูเขา้ไป และมองหา



เค๊าน์เตอร์ตรวจสอบสัมภาระเดินทางขาออกของสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส กพ็อดีเห็นพระ
ธรรมทูตฯนัง่รออยู่ เราจึงพร้อมกนัไปเขา้คิวตรวจสัมภาระเดินทางขาออก ดูเหมือนว่าเราจะได้
เป็นคนแรก ...ไม่มีปัญหาเร่ืองน ้ าหนกัแต่ประการใดเพราะเรามีกระเป๋าเพียงรูปละใบเท่านั้น...
เสร็จจากนั้นกม็านัง่กรอกบตัรขาออก 

  ๖ นาฬิกาตรงเราเขา้ด่านตรวจคนเขา้เมือง(น่าจะเป็นตรวจคนออกเมืองจะถูกกว่า เน๊าะ...)
เพื่อไปสู่ประตูข้ึนเคร่ืองบินเจแปน แอร์ไลนส์ รอเวลาท่ีจะข้ึนเคร่ืองจนไดเ้วลา เชา้วนัน้ีเราไม่ได้
ฉนัเชา้เลย ยกเวน้กลว้ยน ้าหวา้คนละลูกท่ีถือติดมือมาดว้ย 

  ไดเ้วลา ๗ โมง ๔๐ นาที ข้ึนเคร่ืองเจา้หนา้ท่ีภาคพื้นดินของเจแปนแอร์ไลน์สมาบอกเรา
ใหข้ึ้นเคร่ือง โปรดสังเกตว่า ทุกสายการบินในสุวรรณภูมิน้ี ผูท่ี้จะข้ึนเร่ืองก่อนผูโ้ดยสารอ่ืนๆก็
คือพระภิกษุ และคนสูงอายท่ีุนัง่รถเขน็ (ยงักบัเคยใชม้าหมดทุกสายการบินแลว้เน๊าะ สันนิษฐาน
เอา) ท่ีปล่อยใหข้ึ้นเองกมี็ แต่นอ้ยมาก  

  เวลา ๘ โมง ๑๐ นาที ไดเ้วลาเหินฟ้าสู้กรุงโตเกียว(นาริตะ) เม่ือเคร่ืองทะยานข้ึนสู่ทอ้งฟ้า
และตั้งล าไดแ้ลว้ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินน าผา้ร้อนมาใหเ้ช็ดมือ ตามดว้ยของขบเค้ียว น ้ า
ด่ืม และขา้วซ่ึงจะกลายเป็นทั้งภตัตาหารเชา้และภตัตาหารเพลในม้ือเดียวกนั  

 บนเคร่ืองนั้นมีพนกังานตอ้นรับหญิงสัญชาติไทย ๒-๓ คนเห็นจะได ้เคา้กรั็กษาวฒันธรรมไทย
ไดดี้นะ  

  เคร่ืองบินใชเ้วลาบิน ๖ ชั่วโมงก็มาถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ เคร่ืองเขา้เทียบหลุม
จอดแลว้ ลงจากเคร่ืองบินไปสู่ด่านตรวจคนเขา้เมือง..... 

เพราะเคยมาญ่ีปุ่นแลว้คร้ังหน่ึง และหนงัสือเดินทางท่ีใชอ้ยู่กใ็ชม้า ๔ ปีแลว้ มีรอยประทบัตรา
มากมาย แสดงวา่เคยไปต่างประเทศมามากต่อมากแลว้ เจา้หนา้ท่ีจึงไม่ถามสักค าเดียว  

  ผดิกบัพระธรรมทูตฯอีก ๒ รูป เพราะถือหนงัสือเดินทางยงัใหม่ และอุ่นๆอยูเ่ลย จึงโดน
ซกัซะ.....ท่านจะไปอยูท่ี่ไหน อยูก่บัใคร มาท าอะไร มีหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อไดไ้หม.... เห็น
ไหมหละ! เราเตรียมช่ือท่ีอยู ่หมายเลขโทร....เรียบร๊อย...ไม่งั้นยุง่แน่เลย....  เขาคงโทรเขา้วดั แต่
เผอิญไม่มีใครอยู่วดั ดว้ยเหตุท่ีไปรับท่ีสนามบินนาริตะกนัหมดจึงไม่มีใครรับสาย กว่าจะออก
จากด่านได ้นานมาก  



  รับกระเป๋าจากสายพานแลว้ รอแลว้ รออีก มองซา้ยมองขวา มองข้ึนขา้งบนบา้งว่าพระ
ผา่นด่านตรวจฯมาไดห้รือยงั... ยงัไม่เห็น ใจกคิ็ดห่วงพระ....อยากจะข้ึนไปดูพระ...ท าไมนานจงั 
กพ็อดีพนกังานตอ้นรับหญิงไทยไปรับกระเป๋าท่ีสายพานเดินก าลงัจะผา่นหนา้เราไป... 

หนู! หลวงพ่อขอฝากกระเป๋าแป๊บหน่ึงไดไ้หม? จะวิง่ข้ึนไปดูพระวา่ ท าไมนานจงั....... 

คงไม่ไดค่้ะ...เพราะหนูตอ้งรีบไปค่ะ..... 

อ๋อ..หรือ.....เออ้ๆไปสิ ไปสิ 

  ในใจเราก็ไม่คิดว่าเขาใจแคบหรอก....แต่คิดว่า เขาคงรีบไป และไปให้ทนักลุ่มเพื่อนๆ 
พนกังานท่ีเดินไปก่อนแลว้กระมงั?...หรืออาจเป็นกฎของเขากไ็ดท่ี้หา้มไม่ใหรั้บฝากส่ิงของใดๆ 
จากผูโ้ดยสาร....ดว้ยเหตุผลเพื่อความปลอดภยั...... 

เพราะส่วนใหญ่ท่ีเคยเห็นพนกังานตอ้นรับ จะเดินไปพร้อมๆ กนัเป็นกลุ่มเช่นนั้นจริงๆ จึงบอก
เขาไปวา่...ไปสิ..ไปสิ 

 เม่ือความคิดเช่นน้ีเกิดข้ึนแลว้ เรากเ็ลยไม่ไดคิ้ดวา่เขามีจิตใจแคบหรอกนะ  

....คือโดยทัว่ไปแลว้....เพื่อความปลอดภยัในสนามบิน เขาจะไม่อนุญาตใหใ้ครปล่อยกระเป๋าท้ิง
ไวโ้ดยปราศจากผูดู้แลเป็นอนัขาด เพราะฉะนั้นจึงไม่กลา้ท้ิงกระเป๋าไวโ้ดยล าพงั จึงตอ้งรอพระ
ใหท่้านแกปั้ญหาเอง 

  อาจมีค าถามว่า ท าไมตอ้งเป็นพนกังานหญิงคนน้ี? กเ็พราะว่าขณะนั้นไม่มีเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ภาคพื้นดินมาคอยอ านวยความสะดวกเลย และเขากเ็ป็นคนไทย พดูภาษาไทยดว้ย  

 สักพกัใหญ่ๆ เม่ือมองข้ึนไปชั้นบน ก็เห็นพระก าลงัเดินมา เราก็ค่อยอุ่นใจท่ีไม่ตอ้งตามไป
แกปั้ญหาอะไรอีก  

  เอ๊า...เอารถเข็นมา เอากระเป๋าใส่....เรียบร้อย เราก็เดินผ่านด่านสุลกากร มีพระ ๓ รูป 
กระเป๋าใหญ่ ๓ ใบ และกระเป๋าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ห้ิวอยู่ในมือคนละกระเป๋า น่าจะเป็น
ผูโ้ดยสารสุดทา้ยเลยกเ็ป็นได ้เพราะนานมาก  

 เราเดินผ่านช่องท่ีมีตวัหนงัสือสีเขียว และยืน่ใบกรอกช่ือสินคา้และจ านวนเงินท่ีเราน าติดตวัมา 
ท่ีกรอกลงไปในแบบฟอร์มเรียบร้อยแลว้นั้นใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสุลกากร ในแบบฟอร์มท่ีกรอกนั้น
ไม่มีการระบุไวห้รอกว่าจ  านวนเงินเท่าไร แต่เขามีช่องว่างไว ้ใหเ้ราเติมตวัเลขลงไปตามท่ีเรามี 



ถา้มีมากเขากค็งจะตอ้งถามว่าจะเอาเงินไปท าอะไรมากขนาดน้ี อย่างดีเขายึดไวก่้อน จนกว่าเรา
จะตอบค าถามได้เป็นท่ีน่าพอใจ แต่เผอิญว่าเราไม่มี แมแ้ต่อาหาร ผลไม ้หรือผลิตภณัฑ์จาก
การเกษตรอ่ืนใดก็ตามเราก็ไม่มี ยกเวน้บาตร พระพุทธรูป บาตรน ้ ามนต์ สายสิญจน์ ผา้ไตร 
ตาลปัตร กเ็ลยผา่นสบายๆ 

  เร่ืองอาหารและผลิตภณัฑ์การเกษตรน้ี นอกจากญ่ีปุ่นแลว้ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย ก็
เขม้งวดเร่ืองท่ีผูโ้ดยสารน าอาหาร และผลิตภณัฑก์ารเกษตรติดตวัมาทานเองเป็นอยา่งยิง่ จริงๆ 
แลว้ประเทศเหล่าน้ีเขาก็สั่งสินคา้การเกษตรของเรามาขายอยู่แลว้ ทุกอย่างมีครบ เช่นกะบิ 
น ้ าปลา ผกัต่างๆ แมแ้ต่ฝักเพกายงัมีขาย เพราะฉะนั้นใครจะเขา้ญ่ีปุ่น ไม่ตอ้งน าปลาร้าบองมา 
เขามีขาย เอาเงินมาพอสมน ้ าสมเน้ือกบัเวลาท่ีเราจะอยูใ่นญ่ีปุ่นกพ็อแลว้ ไม่เช่นนั้น ถา้เขาตรวจ
พบและจบัโยนท้ิงแลว้จะเสียใจ 

 พอพน้เขตหวงหา้ม ผ่านประตูออกมากเ็ห็นคุณโยมMichiko Nakamura และโยมแหม่ม
ยืนรออยู่ ทุกฝ่ายมีใบหน้าท่ีบ่งบอกถึงความโล่งใจท่ีไดพ้บกนั โยมก็ดีใจท่ีพระผ่านออกมาได้
โดยไม่มีปัญหาอะไรใหต้อ้งตามไปแก ้พระกดี็ใจท่ีมีผูม้ารับ และมีความอุ่นใจว่าไม่ตายแน่ มีวดั
ใหจ้  าพรรษาแน่ๆ...... 

เม่ือทกัทายกนัตามสมควรแลว้ โยมกเ็ขน็รถกระเป๋าน าเราไปหาทางลงเพื่อไปยงัท่ีจอดรถ 
....(หวัเราะ)หาทางออกไม่เจอ.... พอดีเห็นต ารวจเดินผ่านมา โยมจึงเดินไปถาม น่าประทบัใจท่ี
ต ารวจเคา้เอาใจใส่ ช่วยน าเราไปจนถึงทางออก สมกบัเป็นผูบ้  าบดัทุกขบ์ ารุงสุขแก่ประชาชน
โดยแท ้ 

  โยมเดินเข็นรถน าเราขา้มทางมา้ลายไปไม่ไกลนักก็ถึงรถตูท่ี้น ามารับจอดอยู่แลว้จึง
จดัการน ากระเป๋าข้ึนรถ เม่ือข้ึนนั่งในรถเรียบร้อยแลว้ ต่างฝ่ายก็แนะน าตวัแก่กนัและกนัตาม
ธรรมเนียม..... 

คนขับรถช่ือพี่หงา มีแม่บ้านเป็นคนไทย พูดและเขียนภาษาไทยได้ และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทย......  

คนน้ีช่ือแม่องุ่น (Michiko Nakamura) คนน้ีช่ือยพุรัตน.์.....  

 (เราบา้ง) รูปน้ีคือพระสุภา รูปนั้นช่ือพระมหาถาวร ทั้ง ๒ รูปอยูว่ดัใหม่ทองเสน กรุงเทพฯ 

 ส่วนพระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัระฆงัโฆสิตารามไม่ตอ้งแนะน า... 



พวกโยมมาถึงสนามบินตั้งแต่บ่าย ๒ โมง....... 

โฮ!้..........เราอุทาน 

  กต็อ้งใหแ้น่นอนไวก่้อนแหละท่าน...โยมตอบ  

 ท าใหเ้ราไดเ้ห็นความตอ้งการอยากไดพ้ระอยา่งใจจดจ่อ รอค่อยดว้ยความอดทนมาเป็นเวลา
แรมเดือน ขออนุโมทนา จริงๆ 

  ขณะท่ีรถก าลงัวิ่งออกจากเมืองนาริตะ ผา่นโตเกียว สู่เมืองโยโกฮาม่า เมืองอายาเส่ และ
เมืองเอบินะ ถึงเมืองไอกาวา่ ซ่ึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมรถยนต ์ระหวา่งทางกคุ็ยกนัถามข่าวคราว
กนั หลบับา้ง ต่ืนบา้ง แวะเขา้หอ้งน ้าบา้ง ใชเ้วลา ๓ ทุ่มโดยประมาณเรากถึ็งท่ีพกัสงฆแ์ลว้ 
ทกัทายกบัญาติโยมท่านอ่ืนท่ีเพิ่งมารับ ณ ท่ีพกัสงฆน้ี์กมี็ แลว้กใ็หน้ าพระพุทธรูปมาประดิษฐาน
ไวบ้นโต๊ะพร้อมเคร่ืองบูชาแลว้ ฉนัน ้าปานะเสร็จแลว้กน็ าญาติโยมท าวตัรเยน็ เจริญพุทธมนต์
โดยยอ่ แลว้บอกเขตท่ีพระจะตอ้งอยูจ่  าพรรษา ตะวนัออก ตะวนัตก ทิศเหนือ ทิศใตใ้หเ้ป็นท่ีรู้
กนัระหวา่งพระสงฆ ์แลว้กล่าวค าอธิษฐานจ าพรรษา ตลอดจนปรารภถึงการมาสู่ท่ีพกัสงฆแ์ห่ง
น้ีดว้ยปรารภเหตุอะไร  

ในเวลาประมาณ ๓ ทุ่มเยน็แก่ๆ ของวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘นั้น เสร็จจากท าวตัร ก็
เลยถือโอกาสประชุมญาติโยมเป็นการแนะน าตวัไปดว้ย ต่างฝ่ายกมี็แต่ความดีอกดีใจวา่ ชาวไทย
ในไอกาวา่มีวดัแลว้..... ไม่ตอ้งไปท าบุญท่ีวดัไกลๆอีกต่อไปแลว้........ 

  จึงไดเ้ล่าประสบการณ์ท่ีเคยไดย้นิไดฟั้งมาเก่ียวกบัการมีวดัในต่างประเทศ ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากการมีวดัในประเทศไทยเรามาก เพราะในประเทศไทยบา้นเมืองเรานั้นมีตน้ทุน
มัน่คงแลว้ พระสงฆจึ์งไม่ล าบากมากนกั เพียงแต่ท ากิจวตัรของท่านใหส้มบูรณ์ ทายกวดัอาจมา
วดับา้งไม่มาวดับา้งกไ็ม่เดือดร้อนอะไร เพราะพระสามารถบิณฑบาตฉนัเองได ้ 

  แต่ส าหรับในต่างประเทศแลว้ปัจจยั ๔ นั้น กต็อ้งเร่ิมจากศนูย ์คือ  

  ๑.เคร่ืองนุ่งห่มกต็อ้งเสริมเขา้มาอีกเพื่อใหร่้างกายอบอุ่นท่ีจะไดส้ามารถปรับตวัใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดลอ้มใหไ้ด ้จึงอาจจะท าใหดู้แปลกไป  

  ๒.อาหารบิณฑบาต ในต่างประเทศจะไปเดินบิณฑบาตเหมือนในประเทศไทยไม่ได ้
ยกเวน้มีการนดัแนะกนัระหว่างญาติโยมในละแวกนั้นซ่ึงพอท่ีจะมารวมกนัใส่บาตรได ้เช่นวดั
ไทย แอล เอ อเมริกา จะมีพระไปบิณฑบาตในวนัเสาร์ท่ีชุมชนคนไทย วดัพุทธวราราม เดนเวอร์ 



อเมริกาจะขบัรถไปรับป่ินโตท่ีร้าน เผลอๆ มีโยมน าอาหารมาถวายไวต้ั้งแต่เยน็วนัน้ี ให้เก็บใส่
ตูเ้ยน็ไว ้ก าชบัไวว้า่ "พรุ่งน้ีน าออกมาเวฟ็ ฉนันะท่าน...." กเ็พราะโยมไม่มีเวลามาท าบุญ...ถา้ไม่
มาตอนเยน็เช่นน้ี กคื็อหมดโอกาส น้ีคือความน่ารักของคนไทยท่ีมีต่อพระสงฆใ์นต่างแดน ใน
ยุโรปจะมีแม่ครัวท าภตัตาหารถวาย อาจมีบา้งในเวลาท่ีฉุกเฉินจริงๆ ก็อาจได้ฉันรสพระท า 
บางคร้ังเจา้ภาพเพลกนิ็มนตไ์ปฉนัท่ีร้านบุฟเฟต ์ความท่ีอยากใหพ้ระท่านเปล่ียนบรรยากาศบา้ง 
วดัไทยพุทธคยา อินเดีย จะมีแม่ชีเป็นแม่ครัว ซ่ึงมีความเป็นอยูใ่กลเ้คียงกบัเมืองไทยแต่กไ็ม่ร้อย
เปอร์เซ็นต ์ส่วนในวนัอาทิตยแ์ทบทุกท่ีไม่วา่ในอเมริกา หรือ ยโุรป ญาติโยมจะมีความสุขมากๆ
ท่ีไดม้าท าอาหารถวายเพลพระ เสร็จแลว้ก็รับประทานอาหารร่วมกนั ไดคุ้ยกนัสนุกสนาน...น่ี
แหละชาวพุทธไทยท่ีมีเลือดพุทธท่ีไดรั้บการสั่งสมมาจากบรรพบุรุษไทย 

  ๓.เสนาสนะ ประการแรกถา้ยงัไม่เป็นวดัอย่างเตม็รูปแบบนกั กต็อ้งเช่าบา้น ทีน้ีการเช่า
บา้นมาท าเป็นวดัน่ีก็ตอ้งเป็นฆราวาสเป็นผูเ้ช่าเพราะพระท าเองไม่ได้ ยิ่งสถานภาพของเจา้
อาวาสยงัไม่มัน่คงในทางกฎหมายในประเทศนั้นดว้ยแลว้ ยิง่ตอ้งมีกลุ่มของฆราวาสเป็นหลกัท่ี
เขม้แขง็ให้ได ้เพราะฉะนั้นกลุ่มชนภายในวดัจึงมี ๒ กลุ่ม คือ พระสงฆก์ลุ่มหน่ึง และฆราวาส
อีกกลุ่มหน่ึง ทีน้ีค  าว่า "วดั" โดยวฒันธรรมประเพณีนั้น ภายในวดั ผูท่ี้จะตอ้งเป็นเจา้อาวาสก็
ตอ้งเป็นพระ ซ่ึงตอ้งบริหารจดัการไปตามวฒันธรรมประเพณีของพระ ถึงแมว้่ากฎหมายคณะ
สงฆไ์ทยจะไม่มีผลบงัคบัใชไ้ปถึงการปกครองคณะสงฆ์ในต่างแดนกต็าม ยกเวน้คณะสงฆ์ใน
ประเทศมาเลเซียท่ีเลียนแบบการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ถึงแมว้่าฆราวาสจะเป็นผูเ้ช่าบา้น 
แต่กมี็ฐานะเป็นเพียงลูกศิษยท่ี์คอยรับใชเ้ท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงตอ้งมีระเบียบท่ีเรียกว่า Bylaws 
ของวดัเพื่อก าหนดอ านาจหนา้ท่ีทั้งของกลุ่มท่ีเป็นพระสงฆ ์และของกลุ่มท่ีเป็นฆราวาส ซ่ึงตอ้ง
แยกกนัอย่างจดัเจน ทั้งน้ีก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาท่ีว่า "เจา้อาวาสอยู่บา้น สมภารอยู่วดั" ถา้เกิด
ปัญหาเช่นน้ีข้ึนภายในวัดแล้วละก็ มีแต่จะท าให้การบริหารวัดเป็นไปด้วยความล าบาก 
โดยเฉพาะก ็๒ กลุ่มภายในวดันัน่แหละ......... 

  ๔.เภสัชชะ อนัน้ีกมี็ปัญหา อะไรหละท่ีเป็นปัญหา? หรือแมแ้ต่ประเทศไทยเองเด๋ียวน้ีก็
ยงัมีวฒันธรรมการฉันเภสัชท่ีแปลกไปมากๆ แต่กด็ดัแปลงเสียจนดูแลว้เป็นท่ียอมรับกนัในทาง
โลกวชัชะได ้มีอยู่คร้ังหน่ึงเคยไปปฏิบติัธรรมกบักลุ่มท่านโกเอนคะ ตกเยน็วนัแรกของการ
ปฏิบติั เขามานิมนต์ให้ไปฉันน ้ าปานะว่า "นิมนตท่์านไปฉันเภสัชชะ" เภสัชชะในท่ีน้ีก็คือน ้ า
ปานะนัน่เอง และน ้าปานะในท่ีน้ีถา้เรียกใหถู้กตามศพัทก์คื็อ "น ้าอฐับาน" ซ่ึงกไ็ดแ้ก่ 



  ๑.น ้ามะม่วง  

  ๒.น ้าชมพู่หรือน ้าลูกหวา้  

  ๓.น ้ากลว้ยมีเมด็  

  ๔.น ้ากลว้ยไม่มีเมด็  

  ๕.น ้ามะซางหรือพุทรา  

  ๖.น ้าลูกจนัทนห์รือน ้าองุ่น  

  ๗.น ้าเหงา้อุบล  

  ๘.น ้ามะปรางหรือน ้าล้ินจ่ี 

  ซ่ึงบางที บางวดัก็สร้างวฒันธรรมการฉันน ้ าปานะท่ีมันแตกต่างออกไป ซ่ึงท าให้
ศานุศิษยข์องวดันั้นๆน าไปอวดกนั ข่มกนั ซ่ึงน่ีกเ็ป็นกิเลสท่ีเรียกว่าสีลพัพตปรามาส ....ท าดีมา
อวดกนัน้อ....... (อนัน้ี บางอย่างก็ไม่ไดอ้ยู่ในวาระการประชุมในคืนวนัท่ี ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๘ 
หรอกนะ นึกข้ึนไดเ้ดียวน้ีเองกเ็ลยถือโอกาสบ่นๆไป....) 

เม่ือจบการประชุมพบปะโยมแลว้ ไดเ้วลาพอสมควร จึงแยกยา้ยกนั บา้งกก็ลบับา้นของ
แต่ละท่านไปเพื่อจะไดต่ื้นแต่เชา้เพื่อไปท างานของตนๆ บางท่านกข็นัอาสาคา้งคืน ณ ท่ีพกัสงฆ์
เพื่อวา่รุ่งเชา้จะไดเ้ตรียมขา้วตม้ถวายพระ กดู็เขม้แขง็ดีนะ...สาธุ 

  ต่ืนเชา้วนัเสาร์ท่ี ๑ สิหาคม ๒๕๕๘ จะตอ้งเตรียมงานเปิดวดัอยา่งเป็นทางการ ปกติอยู่
วดัระฆงัฯตี ๔ คร่ึงถึงตี ๕ กต่ื็นแลว้ ท่ีญ่ีปุ่นน่ีแมว้่าจะเป็นคืนแรก แต่กจ็  าวตัรไดห้ลบัสนิทดี ท า
ใหต่ื้นเชา้ข้ึนมามีความสดช่ืน อากาศท่ีเมืองไอกาว่าน่ีดี ไม่มีมลพิษ ถึงแมจ้ะเป็นเมืองอุตหกรรม
รถยนต์ แต่ท าไมน ้ าในล าธารจึงใสสะอาด มีคนไปตกปลากนั มีทอ้งนาขา้วเขียวขจี บา้นของ
ชาวนาจะมีท่ีว่างนิดหน่อยแต่เขาจะไม่ปล่อยท้ิงไวเ้ฉยๆ ถา้เป็นบา้นโบราณจะมีตน้พลบั(ขณะน้ี
ลูกพลบัก าลงัสุก)มีความเช่ือวา่เป็นไมม้งคล และปลูกผกัสวนครัวร้ัว กินได(้ถา้เป็นเมืองไทย เขา
ชกัชวนใหป้ลูกผกัสวนครัว ร้ัวกินได ้ตกลงจะกินอะไร จะกินผกั หรือจะกินร้ัวหละพี่ไทย...) 

 .....เอ๊ะน่ีจะไดเ้ตรียมงานเปิดวดัหรือเปล่าเน๊ีย..... 

เตรียมงานดีกวา่...... ๗ โมงเชา้ ขา้วตม้ร้อนๆกบัปลาซลัมอนทอด ผดัผกั ไข่เจียว.....เจริญอาหาร
ดีนะโยม...... 



เวลา ๘ โมงเชา้กท็  าวตัรเชา้ เสร็จแลว้ส ารวจดูส่ิงของ เช่น บาตรน ้ ามนต ์ดา้ยสายสิญจน ์
เทียนน ้ ามนต ์ธงชาติไทย ธงธรรมจกัร จริงๆแลว้กไ็ม่ไดเ้ตรียมอะไรมากนกัหรอกเพราะบา้นท่ี
เช่าเป็นวดัน้ีหลงัเลก็ๆมี ๒ ชั้น ๔ ห้อง โดยแบ่งเป็นหอ้งครัว ๑ หอ้ง ห้องท าวตัร-สวดมนตแ์ละ
ฉันภตัตาหาร ตลอดจน อยู่ในห้องเดียวกนั ๑ ห้อง ชั้นบนมี ๒ ห้อง พระจ าพรรษาได ้๕ รูป ก็
รู้สึกแน่นแลว้หละ หอ้งหน่ึงบรรจุ ๓ รูป อีกหอ้งหน่ึงบรรจุ ๒ รูป แต่ถา้ ๓ รูปน่ีจะพอดีกบับา้น
หลงัน้ีเลยทีเดียว.... ๕ รูปกอ็ยูไ่ด ้ซ่ึงตรงกบัค าโบราณท่ีวา่ "คบัท่ีอยูไ่ด ้คบัใจอยูย่าก"...... 

วนัน้ีนอกจากจะเตรียมใจไวร้อวนัพรุ่งน้ีอาทิตยท่ี์ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘แลว้ ยงัจะตอ้งให้
โยมไปรับพระครู ๒ รูป คือ พระครูพิพิธวรกิจจาทร ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัระฆงัโฆสิตาราม และ
พระครูธรรมธรองอาจ ฉนฺทธมฺโม พระอุปฐากหลวงพ่อเจา้อาวาสวดัระฆงัโฆสิตาราม ซ่ึงทั้ง ๒ 
รูป พอทราบข่าวว่าจะมีวดัระฆงั ญ่ีปุ่น ท่านก็ดีใจมากพอๆกบัประธานสงฆ์วดัระฆงั ญ่ีปุ่นนะ
แหละ...... ถึงขนาดดตัสินใจเดินทางตามมาดูวดั ดูญาติโยมให้เห็นกบัตาว่า ครูบาอาจารยท่ี์
ตดัสินใจเสียสละงานท่ีท าอยู ่แลว้รับค านิมนตข์องญาติโยมในญ่ีปุ่นมาน๊า จะเป็นอยา่งไร! 

คณะโยมท่ีไปรับก็มีคุณโยมองุ่นและดุณโยมยุพรัตน์(แหม่ม)และโชเฟอร์รูปหล่อใจดี แถมมี
แฟนเป็นคนไทยอีก คือ คุณโยมหงา(ชาวญ่ีปุ่น) เคร่ืองลงเวลาบ่าย ๓ โมง ๑๕ นาทีท่ีอาคาร ๑ 
สนามบินนาริตะ เสร็จสรรพ เดินทางถึงท่ีพกัสงฆ์เวลาประมาณ ๒ ทุ่มเศษๆ พอมาถึงก็จดัแจง
น าขา้วของท่ีน ามา มีรังขนาดใหญ่และกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ ๒ ใบ โอ๊ะ....เอามาไดย้งัไง.....
(เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล) 

พอกน้ถึงพื้นท่านก็ออกค าสั่ง....โยม! แกะกล่อง......ส่ิงท่ีปรากฏแก่สายตาก็คือโต๊ะหมู่
บูชาซ่ึงก็มีขนาดพอดีกบัห้องสวดมนต์น้อยๆของเรา....ยงักบัวดัขนาดห้องแลว้ค่อยไปซ้ือ....
นอกจากนั้นยงัมีผา้ไตร หุ่นหยอดเหรียญสามเณร ๑ ตวั วตัถุมงคลท่ีระลึกจากวดัระฆงัฯ ฝ้ายผกู
แขน ผา้ส าหรับระบาย ธงราว ป้ายวดัระฆงั ญ่ีปุ่น และแผ่นป้ายแขวนเป็นฉากดา้นหลงัโต๊ะหมู่
บูชา และของโปรดคือ ปลาสลิดทอด.... 

เม่ือทกัทายปราศรัยกนัพอสมควรแก่เวลาแลว้กแ็ยกยา้ยไปพกัผ่อนเพื่อเอาแรงไวส้ าหรับ
งานเปิดวดัในวนัรุ่งข้ึน 

  รุ่งเชา้ของวนัท่ี ๒ น้ีเป็นวนังานเปิดวดัเวลา ๗ โมงเชา้ ขา้วตม้ขาวตามเคย แต่ท่ีเพิ่งเป็น
ม้ือแรกในญ่ีปุ่นกคื็อปลาสลิดทอด โอโ้ฮ....ช่างเขา้กนัดีเสียน่ีกระไร....... 



ฉันเช้าเสร็จ ทั้งป้าย ธงราวประดับ ระบายผา้ จดัแจงช่วยกนัแข็งขนั จดัท่ีนั่งส าหรับ
พระสงฆ ์๕ รูปเจริญพระพุทธมนต ์ 

ไดเ้วลา ๑๐ โมงเชา้ตรง พระสงฆ ์๕ รูปประกอบดว้ย 

พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์  

พระครูพิพิธวรกิจจาทร  

พระครูธรมธรองอาจ ฉนฺทธมฺโม  

พระมหาถาวร กลฺยาณเมธี และ 

พระสุภา เตชปญฺโญ นัง่บนอาสนะ  

คุณโยมชยัยุทธ สายมายาประธานในพิธีจุดธูปเทียนน าบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 
รับศีล และกล่าวค าอาราธนาพระปริต พระครูพิพิธวรกิจจาทรชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ทั้งหมด
เจริญพุทธมนตแ์บบเตม็สูตรเลย จบแลว้มีการออกไปรับบาตรขา้วสาร อาหารแหง้ท่ีหนา้กุฏิแบบ
ท่ีปฏิบติัอยูท่ี่เมืองไทยบา้นเราเลย้...... คือแบบมีเทา้เปล่าๆ โอโ้ฮ...พอกา้วเทา้ไปเหยยีบพื้นถนน
คอนกรีตได ้โยมร้องตาม....หลวงพอ๊.....ร้อน มีโยมคนหน่ึงถือรองเทา้มาให ้คิดในใจวา่ไม่ใส่ๆ 

แดดเดือนสิงหาหนา้ร้อนของญ่ีปุ่นน่ีสุดๆ เลย เหยยีบพื้นถนนเหมือนเหยยีบถ่านไฟ ร้อน.....ร้อน
กท็นเอา ทนจนโยมใส่บาตรเสร็จกนัทุกคน 

  มีญาติโยมมาร่วมงานวนัน้ีประมาณ ๕๐ คนเห็นจะได ้เพราะดูเต็มพื้นท่ีทั้งในกุฏิและ
ลานหน้ากุฏิน้อยของเรา มีแขกผูสู้งอายุชาวญ่ีปุ่น ๔ คนมาร่วมนั่งฟังการเจริญพุทธมนต์และ
สังเกตการประกอบพิธีกรรมแบบพุทธเถรวาทดว้ย ทุกคนต่างกมี็ความปีติยนิดี คือ 

๑.มีวดัอยูใ่กลบ้า้นแลว้ 

  ๒.ไดฟั้งพระเจริญพุทธมนตค์าถาชินบญัชรต าหรับของวดัระฆงัฯ 

  ๓.ไดต้กับาตร 

  ตักบาตรเสร็จแล้วก็มานั่งประจ าท่ีให้โยมกล่าวค าถวายภัตตาหารเพล ให้พร และ
ประพรมน ้ าพุทธมนตใ์หกุ้ฏิเป็นการเปิดวดัอยา่งเป็นทางการ ช่ือว่า "วดัระฆงั ญ่ีปุ่น"แลว้จึงฉัน
เพล ปล่อยใหญ้าติโยมเขาทกัทายปราศรัยกนัตามอธัยาศยั  



  บา้งกมี็ความสับสนเก่ียวกบัค าว่า "วดั"ในต่างประเทศ จะใชค้  าว่า "วดั" ไม่ได.้...ตอ้งเร่ิม
ไปจากท่ีพกัสงฆ์ ไปสู่ส านกัสงฆ์ แลว้จึงเป็นวดัโดยล าดบั ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์เป๊ียบ
เลย......ใช่! นั้นเป็นระเบียบตามพ.ร.บ.ซ่ึงใชไ้ดเ้ฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น ไม่ไดค้วบคุมบงัคบัใช้
มาถึงต่างประเทศแต่ประการใด เพราะฉะนั้น จะใชทั่ี้พกัสงฆ์ หรือ ส านกัสงฆ์ หรือ วดั ก็ตาม
อธัยาศยัเถอะขอรับทัน่.......  

ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ.๒๕๐๕แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ ค าว่า “วดั” มี ๒ 
อยา่ง คือ  

๑.วดั หมายถึงวดัท่ีมีอุโบสถท่ีมีสีมาแลว้ และมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

๒.ส านกัสงฆ์ หมายถึงวดัท่ีไม่มีอุโบสถไม่มีสีมา  ตลอดจนไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
เพราะยงัไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต่เป็นสถานท่ีพ  านักของสงฆ์ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ส่วนท่ีพกัสงฆ์ หมายถึงสถานท่ีพ  านกัพกัพิงชั่วคราวของพระภิกษุสามเณร ซ่ึงยงัมิได้
เป็นวดัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  แต่หากด าเนินการขอสร้างวดั และตั้งวดัตามระเบียบของทาง
ราชการ เม่ือไดรั้บอนุญาตให้สร้างวดั และตั้งวดัโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย จึงจะถือว่าเป็นวดัท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ส่วนวดัในต่างประเทศ แมว้า่จะมีอุโบสถ มีการผกูพทัธสีมาฝังลูกนิมิตกเ็พียงใหถู้กตอ้งตามพระ
บรมพุทธานุญาตเท่านั้น แต่ไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดผลทางกฎหมายตามพระราชบญัญติั
คณะสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยแต่ประการใด เพราะฉะนั้น จึงตอ้งมีองค์กรท่ีตั้งข้ึนมาให้ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายศาสนาของประเทศนั้นๆ ใหเ้ป็นผูรั้กษาผลประโยชนข์องวดัไว ้อาจเป็นองคก์รเช่น 
มูลนิธิ หรือ องคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไรเพื่อใหว้ดัมีผลทางกฎหมาย ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งมี 
๒ องคก์รอยูใ่น ๑ องคก์ร คือ  

  ๑.วดั มีเจา้อาวาสหรือประธานสงฆ ์ผูท่ี้เป็นประธานตอ้งเป็นพระสงฆเ์ท่านั้น  

๒.องค์กรท่ีตั้ งข้ึนมาเพื่อให้เป็นผูรั้กษาผลประโยชน์ของวดัไว ้อาจมีประธานเป็น
ฆราวาสหรือเป็นพระสงฆก์ไ็ด ้

ตามขอ้ ๒ น่ีแหละเร่ืองยุ่ง เพราะถา้หากประธานสงฆ์ภายในวดัเป็นพระ แต่ประธาน
องคก์รเป็นฆราวาส ถา้ความเขา้ใจในอ านาจหนา้ท่ีไม่ตรงกนั ต่างฝ่ายต่างพยายามท่ีจะกา้วก่าย



หนา้ท่ีของกนัและกนั.....อยา่งน้ีกเ็จ๊ง และ จบ...... แต่ถา้พระเป็นประธานสงฆภ์ายในวดัดว้ยและ
เป็นประธานองคก์รดว้ย ความขดัแยง้ระหว่างองคก์รกบัวดัอาจไม่มี หรือมีกน็อ้ย คือไม่มีอะไร
เตม็ร้อยเปอร์เซ็นต ์ส าหรับฆราวาสนั้นเป็นประธานสงฆไ์ม่ไดอ้ยู่แลว้ แต่ฆราวาสจะเป็นผูค้อย
ขบัเคล่ือนหมุนวงลอ้แห่งพระธรรมจกัรไปพร้อมๆกบัพระสงฆภ์ายในวดั..... 

ส าหรับท่านพระครู ๒ รูป ดว้ยความท่ีท่านไดไ้ปเห็นวดัในต่างประเทศแถวยโุรปและอเมริกามา
มากต่อมากแลว้ การท่ีไดม้าเห็นกฏิุวดัระฆงั ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นบา้นเช่าหลงัเลก็ๆ ๒ ชั้นมี ๒ หอ้งนอน
อยู่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องท าวตัรสวดมนต์ ห้องรับแขก และห้องฉันอาหารในห้องเดียวกนั 
หอ้งครัว และหอ้งน ้ า ๑ หอ้ง ส าหรับพระมาประจ าไดเ้ตม็ท่ี ๕ รูปแลว้ท่านกพ็ูดใหก้  าลงัใจญาติ
โยมวา่ ไม่เป็นไร...เราค่อยขยบัขยายออกไปเม่ือโอกาสมาถึง 

คราวน้ีโยมคนไทยในเมืองไอกาว่าก็ได้วดัสมใจปรารถนาแลว้น๊า..... เพียงแต่ว่าช่วย
รักษาดว้ยความเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่ีดี พระสงฆ์ท่ีมาอยู่ท่ีน่ีจะกมี็ความพร้อมท่ีจะเจริญศรัทธา
ดว้ยการน าญาติโยมท าวตัรสวดมนต ์เจริญจิตภาวนาใหเ้ป็นเน้ือนาบุญของญาติโยม 

ท่านพระครู ๒ รูปมาอยู่กบัเราท่ีวดัระฆัง ญ่ีปุ่นน่ี ๑ อาทิตยเ์ต็มก็กลับไปวดัระฆังฯ 
กรุงเทพฯ  

ส าหรับพระสงฆท่ี์มาจ าพรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ีมีทั้งหมด ๕ รูป แบ่งเป็น ๒ ชุด ท า
ไหมตอ้งแบ่ง? ก็เพราะเพื่อไม่ให้เรามาพร้อมกนั ดว้ยเหตุแห่งวีซ่าอนุญาตให้เราอยูใ่นญ่ีปุ่นได ้
๙๐ วนั ถา้ไม่แบ่งและมาพร้อมกนั เรากต็อ้งเขา้พรรษาพร้อมกนั วซ่ีากต็อ้งหมดพร้อมกนั คราวน้ี
เรากต็อ้งกลบัเมืองไทยพร้อมกนั แลว้ใครจะอยูเ่ฝ้าวดั?  เพราะฉะนั้นอยา่เลย!!!!!!   ชุดแรก ๓ 
รูปมาเข้าพรรษาแรกกลางเดือนแปด อีก ๒ รูปมาเข้าพรรษาหลังกลางเดือน ๙ (ตามปกติก็
เขา้พรรษาแรม ๑ ค ่า เดือน ๘) เพราะเหตุท่ีปีน้ีเป็นปีท่ีมีเดือนแปด ๒ หน 

....คือการอธิฐานเขา้พรรษาของพระท าได ้๒ ระยะคือ  

ระยะท่ี ๑ อธิษฐานเขา้พรรษากลางเดือนแปด เรียกวา่พรรษาแรก หมายความว่าในทุกๆปี 
เม่ือระยะกาลเขา้พรรษามาถึงกอ็ธิษฐานเขา้พรรษาตามปกติท่ีเรารู้กนัโดยทัว่ไป คือวนัแรม ๑ ค ่า
เดือน ๘ (เรียกว่าการเขา้พรรษาแรก) และก็ตอ้งอยูจ่  าให้ครบทั้ง ๓ เดือน และจะไปออกพรรษา
เชา้ของวนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑  



    ระยะท่ี ๒ อธิษฐานเขา้พรรษากลางเดือนเกา้ เรียกว่าพรรษาหลงั หมายความว่า เม่ือพระ
รูปใดรูปหน่ึงมาสู่อาวาสท่ีตนจะอธิษฐานเขา้พรรษาในวนัแรม ๑ ค ่าเดือน ๘ ณ อาวาสใดอาวาส
หน่ึงไม่ทนัดว้ยใดๆก็ตาม ก็ตอ้งเล่ือนการอธิษฐานจ าพรรษาของตนออกไปเป็นเวลา ๑ เดือน 
และจะสามารถอธิษฐานเขา้พรรษาไดใ้นวนัแรม ๑ ค ่าเดือน ๙ และจะไปออกพรรษาเชา้ของวนั
แรม ๑ ค ่า เดือน ๑๒   

หมายเหตุ ส าหรับคนไทยในญ่ีปุ่น กรุณาอยา่เขา้ใจผดิวา่ เป็นเดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ 
ฯลฯ เพราะคนไทยท่ีน่ีนบัเดือนมกราคมเป็นเดือน ๑ กุมภาพนัธ์เป็นเดือน ๒ เป็นตน้ ซ่ึงถือตาม
ทางสุริยคติ ส่วนเดือน ๘ เดือน ๙ในท่ีน้ีหมายถึงเดือนท่ีนบักนัตามจนัทรคติซ่ึงเร่ิมนบักนัท่ีเดือน
อา้ย (คือเดือน ๑) เดือนยี่ (คือเดือน ๒) ถดัจากน้ีไปก็นบัเป็นเดือน ๓ เดือน ๔ เร่ือยไปจนครบ
เดือน ๑๒   

ทีน้ีในการอยู่จ  าพรรษาเป็นระยะเวลา ๓ เดือนตามอธิฐานนั้นแล้ว อาจมีเหตุท่ีต้อง
ออกไปจากอาวาสนั้น เช่น               

   ๑. ถูกสัตวร้์ายรบกวน ถูกโจรปลน้ วหิารถูกไฟไหม ้หรือถูกน ้าท่วม  

   ๒.ชาวบา้นถูกโจรปลน้ อพยพหนีไป ทรงอนุญาตใหไ้ปกบัเขาได ้ชาวบา้นแตกกนัเป็น 
๒ ฝ่าย  

   ๓.ขาดแคลนอาหารหรือยารักษาโรค หรือขาดผูบ้  ารุง ไดรั้บความล าบาก ทรงอนุญาตให้
ไปได ้ 

   ๔.มีผูเ้อาทรัพยม์าล่อ ทรงอนุญาตใหไ้ปใหพ้น้ได ้ 

   ๕.ภิกษุสงฆห์รือภิกษุณีสงฆแ์ตกกนั หรือมีผูพ้ยายามใหแ้ตกกนั หรือท าใหแ้ตกกนัแลว้ 
ไปเพื่อหาทางระงบัได.้ 

ทั้ง ๕ ประการน้ี  เม่ือเกิดข้ึน จะท าใหพ้ระไม่สามารถจ าพรรษาในอาวาสนั้นต่อไปได ้จึง
ทรงอนุญาตใหพ้ระออกจากอาวาสนั้นและไม่ตอ้งกลบัมาสู่อาวาสเดิมอีก แมจ้ะไม่ครบ ๓ เดือน
กต็าม  

      วนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกาเศษๆ พระชุดท่ี ๒ ท่ีจะมาจ า
พรรษา ซ่ึงเดินทางจากเมืองไทยกม็าถึงวดัระฆงั ญ่ีปุ่น ไดน้ าท่านไหวพ้ระสวดมนตโ์ดยยอ่ และ
แนะน าเขตอยูจ่  าพรรษาแลว้กใ็หท่้านกล่าวค าอธิฐานพรรษา เสร็จแลว้จึงแยกยา้ยกนัไปพกัผ่อน



เพื่อปฏิบติัศาสนกิจเพื่อเจริญศรัทธาของญาติโยมชาวไทยในเมืองไอกาว่า และเมืองในเขต
ใกลเ้คียงต่อไป 

    เจริญพทุธมนต์เปิดวดั 
 

ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และภารกจิในวัดระฆงั ญี่ปุ่น 

ภัตตาหารเช้า-เพล 

      ภตัตาหารเชา้ ใหม่ๆกเ็ป็นราเมง็(ก๋วยเต๋ียวก่ึงส าเร็จรูปของญ่ีปุ่น)ท่ีคุณโยม
อยากใหซ่ึ้งมีส่วนประกอบคือ เส้นก๋วยเต๋ียว ผงบุก สาหร่าย เตา้หู ้(ไม่มีเคร่ืองปรุงรสเหมือน
มาม่าไทย) ใส่น ้าร้อนลงไป และท้ิงไวป้ระมาณ ๔-๕นาทีกฉ็นัไดแ้ลว้ เพราะเป็นภตัตาหารต า
หรับญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นส่ิงใหม่ส าหรับเรา โยมจึงสรรหามาใหฉ้นั แต่ส่วนใหญ่จะมีเป็นขา้วตม้ ซ่ึงมี
ญาติโยมอาสามาท าถวายตั้งแต่วนัเปิดวดัจนบดัน้ี และโยมกจ็ะปฏิบติัเช่นน้ีตลอดไป 

    ถวายภตัตาหารเช้า-เพล 



     ส่วนภตัตาหารเพลกจ็ะมีเจา้ภาพของแต่ละวนัผลดักนัมาท าอาหารถวายเพล ญาติโยม
ในญ่ีปุ่นน่ีจะเป็นมนุษยง์าน ท ากนัทุกวนั ไม่ค่อยมีวนัหยุดเสาร์ อาทิตย ์แต่ก็มีวนัหยุดตาม
เทศกาลหยดุคร้ังหน่ึงก ็๓ วนั ดงันั้น คนท่ีใฝ่บุญกจ็ะเขา้วดัมาท าอาหารเพลถวายพระเสร็จแลว้ก็
เล้ียงกนัเอง ท่ีเป็นหลกัเลยกคื็อการซ้ือวตัถุดิบ เช่น ขา้วสาร ผกั เคร่ืองปรุงอ่ืนๆ มาใส่ตูเ้ยน็เอาไว ้
โยมบอกวา่ “เตม็ท่ี... นะหลวงพ่อ! ถา้น ้าหนกัไม่เพิ่มแลว้ โยมไอกาวา่จะเสียช่ือนะ!.....”  

เวลาแห่งกาลฝน ๓ เดือนผ่านไปโยมกมี็ศรัทธามาถวายความอุปัฏฐากอยูเ่ช่นน้ี และกจ็ะ
เป็นเช่นน้ีตลอดไป  

    ท าวตัรสวดมนต์ 

ด้านกจิวตัรของสงฆ์ 

     เวลา ๐๘.๓๐ น.ท าวตัรเชา้ การท าวตัรเชา้จะเร่ิมตน้ดว้ยบทท าวตัรเชา้จบแลว้ กจ็ะตาม
ดว้ยการสวดคาถาชินบญัชรอนัเป็นสัญลกัษณ์ของวดัระฆงัโฆสิตารามซ่ึงจะสวดทุกวนั แลว้ตาม
ดว้ยบทอนุโมทนาเรียงบท และบทธรรมนิยามเรียงบท สวดเช้าละบท เม่ือจบแลว้ก็จะกลบัมา
สวดบทเร่ิมตน้ใหม่ ซ่ึงจะท าให้พระเกิดทกัษะความคล่องในการสวด เพราะแมว้่าท่านจะเป็น
พระธรรมทูตฯมีอายพุรรษาเป็นนิสสัยมุตตกะ(สามารถคุม้ครองตนเองได)้แลว้กต็าม 

     เวลา ๑๘.๓๐ น. ท าวตัรเยน็ การท าวตัรเยน็จะเร่ิมตน้ดว้ยบทท าวตัรเยน็ จบแลว้ก็จะ
ตามดว้ยการชุมนุมเทวดา (ในการกล่าวชุมนุมเทวดาน้ีจะผลดักนัแต่ละวนัไป เพื่อเป็นการฝึกให้
พระธรรมทูตฯมีความกลา้และเกิดความคล่องตวั)แลว้จึงสวดคาถาชินบญัชรและตามดว้ยบท
สวดในสิบสองต านานวนัละบท แต่ละบทกจ็ะอธิบายเป็นล าน าก่อน ใหญ้าติโยมไดรู้้ว่าบทสวด



มนตน์ั้นๆมีความเป็นมาและความส าคญัอยา่งไร เม่ือสวดครบแลว้กจ็ะกลบัมาเร่ิมตน้ใหม่เช่นน้ี
ทุกวนั 

               ทุกคร้ังท่ีมีการท าวตัรไม่ว่าจะเป็นเวลาเชา้หรือเวลาเยน็ก็ตามจะมีโยมมาร่วมอยู่ดว้ย
เสมอ และหลงัจากท าวตัรเสร็จก็แผ่เมตตา และเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา ๓๐ นาที และต่อดว้ย
บรรยายธรรมะอีกคร้ังละ ๑๕ นาทีทุกวนั 

การบรรยายธรรมะน้ี แรกๆกห็าโอกาสยากมาก เพราะความจ ากดัของสถานท่ีซ่ึงคบัแคบ 
อาจพูดให้เห็นภาพไดก้็คือ ขณะท่ีพระสงฆ์นัง่อยู่ครบ ๕ รูปแลว้ หากมีโยมมาเพิ่มอีก ๕ คนก็
เบียดกนัแลว้ ยิ่งเป็นโยมผูห้ญิงดว้ยแลว้ก็ยิ่งล  าบาก เพราะจะอยู่ติดกบัพระเหมือนโยมผูช้ายก็
ไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ บางคร้ัง โยมมาวดัเยอะเขา้มาไหวพ้ระ พระกต็อ้งหลบฉากเปิดโอกาสใหโ้ยมไดน้ัง่ 
เวลาพระอยู่ โยมก็เขา้มาไม่ได ้เลยเป็นอนัว่า พระกบัโยมนั้นแทบไม่มีเวลาอยู่พร้อมหน้ากนั  
เพราะฉะนั้น การฟังธรรมตามกาลจึงหาโอกาสทั้งของผูฟั้งและของผูแ้สดงธรรมใหล้งตวั กกิ็น
เวลาไปตั้งคร่ึงค่อนเดือนเขา้ไปแลว้  

 อาจมีค าถามข้ึนมาว่า ท าไมไม่ใช้เคร่ืองขยายเสียง?  เพื่อให้โยมท่ีจะไดมี้ล าโพงอยู่
ภายนอกหอ้งใหผู้ฟั้งสามารถฟังอยูภ่ายนอกหอ้งได ้ 

 เป็นค าถามท่ีง่ายๆ แต่สภาพแวดลอ้มรอบวดัไม่อนุญาตให้ท าเช่นนั้นด้วยเหตุผล ๒ 
ประการ คือ 

๑.กฏิุไม่มีชายคาพอท่ีจะหลบแดดและฝนได ้

๒.เสียงจะรบกวนเพื่อนบา้นซ่ึงจะท าใหเ้ราอยูร่่วมกบัเขาล าบาก 

อยา่งไรกต็าม การบรรยายธรรมกส็ามารถเร่ิมตน้ข้ึนได ้แต่ญาติโยมซ่ึงเป็นผูฟั้งกไ็ดเ้สนอขอ้คิด
ให้ว่า “ญาติโยมคนไทยในไอกาว่า เป็นคนห่างวดัมานาน จึงไม่มีความลึกซ้ึงในขอ้อรรถขอ้
ธรรมมากนกั หากเป็นนิทานธรรมะกเ็ป็นการดี เจา้ค่า!.....” 

เราจึงเร่ิมตน้บรรยายทศชาติชาดก ต านานพาหุง และมงคล ๓๘ ประการ.........ฯ ล ฯ 

แรกๆประธานสงฆร์ะเรงอยูเ่พียงรูปเดียว พระธรรมทูตอีก ๔ รูปกน็ัง่ฟัง จนการบรรยายทศชาติ
จบ ต านานพาหุงกจ็บ  

เอ...! ถา้พระธรรมทูตฯมาเป็นเพียงคณปูรกะ(ท าองค์ประชุมให้ครบ)ภายในวดัเท่านั้น
.........แลว้พระธรรมทูตหละท าหนา้อะไร? 



วนัหน่ึง....หลงัท าวตัรเยน็ ก าลงันัง่ฉนัน ้ าปานะจึงไดก้ล่าวค าปรารภข้ึนกบัพระธรรมทูต
ทั้ง ๔ รูปวา่ ต่อแต่น้ีไปทุกท่านตอ้งผลดัเปล่ียนกนับรรยายธรรมใหโ้ยมฟัง..... เคยไหม.....? 

“ ไม่เคยครับ...... ”     

“ ไม่เคยกต็อ้งท า....... ” 

“แฮะ แฮะ ครับ!   ”  

แหล่งข้อมูลก็อยู่ในเว็บไซต์มีทุกอย่าง...หาเถอะเซิร์ชเข้าไป.....จะได้ทุกอย่างท่ีเรา
ตอ้งการ แต่ตอ้งใชว้จิารณญาณบา้งก่อนท่ีจะรับขอ้มูลนั้นมาใช ้

จึงท าใหพ้ระธรรมทูตไดท้ าหนา้ท่ีของตนๆ ดูแลว้...ทุกท่านมีความกระตือรือร้นในการเตรียมตวั 
ถึงกบักล่าวกบัเพื่อนดว้ยกนั.....ท่านคนแรกนะ!!..... 

ตามล าดบัอาวโุสซี!! 

ในท่ีสุดพระธรรมทูตก็ไดผ้ลดัเปล่ียนกนับรรยายมงคล ๓๘ ประการ และบรรยายพระ
สูตรอ่ืนๆอีกเป็นล าดบัไป  

ยิ่งปัจจุบนัน้ีเม่ือไดห้นงัสือพระไตรปิฎกฉบบัแก่นธรรมมาไดด้ว้ยแลว้ ก็เลยท าให้ญาติโยมได้
โอกาสศึกษาพระไตรปิฎกไปพร้อมเลย สาธุ! 

กจิกรรมนอกวดั 

 วนัท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ หลงัจากเขา้พรรษาได ้๒ อาทิตย ์คุณโยมปาริชาติ ร้อยแกว้ 
เจา้ของร้านหตัถเวช เมืองโยโกฮาม่ามาเป็นเจา้ภาพเล้ียงเพล คุณโยมดูเหมือนจะรู้ใจพระ เพราะ
ช่วงนั้นเป็นช่วงหนา้ร้อน ร้อนจริงๆ โดยไดน้ดักบัเพื่อนๆ เช่น คุณโยมองุ่น คุณโยมหน่อย คุณ
โยมหญิง และเพื่อนร่วมงานจากร้านหัตถเวชจากโยโกฮาม่า เจา้ภาพหลกัคือคุณโยมปาริชาติ 
ร้อยแกว้ไปถวายภตัตาหารเพลท่ีใตต้น้ซากูระริมล าธารซ่ึงห่างจากวดัไปประมาณ ๓ กิโลเมตร 
ต่อจากนั้นไดน้ัง่สนทนาธรรม และเจริญกรรมฐานดว้ยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิท่ามกลาง
สายลมเยน็ๆ และใบไมใ้บหญา้เขียวขจี แต่กไ็ดท้  าเพียงคร้ังเดียว เสียดาย........ 



   สอนกรรมฐาน 

กิจกรรมน้ีดีและอยากท ามากๆ แต่กอ็ยา่งว่า......คนไทยมาอยูก่บัคนขยนัท างานอย่างคน
ญ่ีปุ่นน้ีกต็อ้งปรับตวัตามเขา เพราะมีเจา้นายเป็นชาวญ่ีปุ่น ไม่เช่นนั้นกอ็ยูก่บัเขาไม่ได ้ 

 อยากไปนัง่กรรมฐานตามสวนสาธารณะหรือแมแ้ต่ในวดัญ่ีปุ่นบางวดัซ่ึงมีสถานท่ีกวา้ง 
มีตน้ไม ้บริเวณสะอาด เพื่อท าตวัเราใหป้รากฏแก่สาธารณะดว้ยการท าใหดู้ ซ่ึงเหมาะท่ีจะจดัข้ึน
ในฤดูร้อนมากๆ น้ีคืองานพระธรรมทูตสายต่างประเทศควรจะท าไม่วา่ในท่ีไหนๆ......... 

 นอกจากกิจกรรมเจริญศรัทธาญาติโยมภายในวดัแล้วยงัต้องท าตัวเราให้ปรากฏแก่
สาธารณะด้วยการออกไปบิณฑบาตนอกวดั ซ่ึงปรารภเหตุแห่งการท าบุญออกพรรษา และ
ประธานสงฆ์ก็ใกลจ้ะเดินทางกลบัประเทศไทยเพราะวีซ่าก าลงัจะส้ินสุดลง จึงไดป้รึกษากบั
ญาติโยมเก่ียวกบัการตกับาตรเทโว คุณโยมชยัยทุธ เจา้ของร้านอาหารทานตะวนั “อยากใหห้ลวง
พ่อออกเดินบิณฑบาต เดินจากวดัตามถนนผ่านหนา้ร้านคนไทยกรั็บบาตรไป ผ่านอพาร์ตเมน้ต ์
ซ่ึงเป็นท่ีพกัทั้งของคนไทยและของคนลาวกรั็บบาตรตรงนั้น แลว้กจ็ะถึงร้านผม....”  

ดีเลย..คุณโยม...เราก็นึกถึงค าพูดของหลวงพ่อชา สุภทัโท ท่ีท่านไปบิณฑบาตรในประเทศ
องักฤษ ซ่ึงลูกศิษยฝ์ร่ังของท่านบอกท่านวา่ไม่ควรจะไปเพราะมนัผดิกฎหมาย หา้มคนขอทาน ที
น้ีหลวงพ่อกบ็อกลูกศิษยท่์านวา่ ไม่ไดบิ้ณฑบาตเอาขา้ว แต่บิณฑบาตเอาคน..... 



 
  เชา้ของวนัอาทิตยท่ี์ ๑๘ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐นาที พระท่ีจ าพรรษา ณ วดั
ระฆงั ญ่ีปุ่น ทั้ง ๕ รูปครองจีวรพร้อมบาตรเตรียมออกเดินบิณฑบาต กมี็ญาติโยมมารอใส่บาตร
ท่ีหนา้กุฏิเลยทีเดียว มีคุณโยมหงาและคุณโยมอิน(คู่สามีภรรยาญ่ีปุ่น-ไทย) และคุณโตง้พร้อม
ดว้ยภรรยา คุณกระแต เด็กชายชินโตะ ลูกชาย และนอ้งอุ๋ยซ่ึงเป็นนอ้งสาวของคุณโตง้ ประเดิม
ใส่บาตรก่อนใครท่ีหนา้กฏิุเลย.....สาธุ 

.....เดินออกทางซอยเล็กๆดา้นหลงัวดัระฆงั รัดไปร้านคุณโยมเดือนและคุณโยมหน่อย
นอ้งสาวของคุณโยมเดือนซ่ึงเตรียมอาหารแห้งไวพ้ร้อมใสบาตร พระสงฆ์ ๕ รูป สีเหลืองอนั
เป็นมรดกท่ีสมเดจ็พ่อทรงประทานไวใ้หก้  าลงัปรากฏในบรรยากาศท่ีเป็นแบบญ่ีปุ่น  

เราเดินตามฟุตบาทขณะท่ีคนญ่ีปุ่นขบัรถผ่านไป-มา เขาตอ้งเห็นเรา เพราะนอกจาก
พระสงฆ์ไทย ๕ รูปซ่ึงอยู่ในชุดแต่งกายท่ีมีสีสะดุดตาแลว้ยงัมีญาติโยมสะพายถุงและย่ามเดิน
ตามหลงัอีกดว้ย.... 

ในท่ีสุดเราก็เดินมาถึงหน้าร้านอาหารทานตะวนั ซ่ึงก็มีโยมเตรียมอาหารแห้งไวร้อใส่
บาตรกนัพร้อมหนา้ เสร็จแลว้ไดเ้วลาฉนัภตัตาหารเพลร้านอาหารทานตะวนั ก่อนฉนัเพลไดถื้อ
โอกาสปรารภธรรมะอนัเน่ืองการตกับาตรเทโวซ่ึงปรารภเหตุแห่งวนัออกพรรษาในวนัแรม ๑ 
ค ่าเดือน ๑๑ ท่ีพระพุทธเจา้เสด็จลงมาจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ท่ีพระองคท์รงประทบัจ าพรรษา
เพื่อเทศนาโปรดพุทธมารดาตามพุทธประเพณี...... 



ออกพรรษาตกับาตรเทโว 

นอกจากน้ีกไ็ดป้รารภถึงการจดัเทศนม์หาชาติในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เพื่อหาทุนพฒันา
วดัระฆงั ญ่ีปุ่นเพื่อใหมี้ความมัน่คงยิง่ข้ึน ต่อดว้ยแผนพฒันาวดัว่า “ชาวไทไอกาว่า ไดว้ดัสมใจ
ปรารถนาแลว้ ต่อแต่น้ีไปตอ้งมาช่วยหลวงพ่อเผยแผพ่ระศาสนาดว้ยการท าวฒันธรรมพุทธแบบ
ไทยใหป้รากฏเหมือนอยา่งท่ีเราท าในวนัน้ีอยา่งต่อเน่ือง พระสงฆจ์ะท าแต่เพียงฝ่ายเดียวกไ็ม่ได ้
โยมจะท าแต่ฝ่ายเดียวกไ็ม่ได ้แต่สองฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั เพื่อใหค้นญ่ีปุ่นไดเ้ห็นบ่อยๆเขา้ เขาจะ
มาถามเราเอง.....” 

หลวงพ่อตอ้งกลบัเมืองไทยดว้ยไฟตบ์งัคบั ถา้ไม่กลบักต็อ้งยา้ยวดัไปอยูห่อ้งกงแทน.. 

เขาเล่าให้ฟังว่าห้องกงท่ีญ่ีปุ่นน่ีน่าอยู่น่ะ.....สะอาด อาหารก็ดี! โอ๊....ไม่หรอกกลบัเมืองไทย
ดีกวา่... 

   วีซา่บงัคบั ต้องกลบัก่อน 



เมษายน ๒๕๕๙น้ีเรากจ็ะมีเทศน์มหาชาติ ซ่ึงผูท่ี้ไดฟั้งเทศน์มหาชาติน้ีนบัว่ามีอานิสงส์
มาก...... 

ผูใ้ดไดฟั้งเทศน์มหาชาติครบทั้ง ๑๓ กณัฑภ์ายในวนัเดียว จะท าให้เกิดความส าเร็จทุกประการ 
และมีอานิสงส์ ดงัน้ี 

  (๑) เม่ือตายจากโลกน้ีไปแลว้จะไดพ้บพระศรีอาริยพ์ุทธเจา้ในอนาคต 

  (๒) เม่ือดบัขนัธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ์เสวยทิพยสมบติัอนัมโหฬาร 

  (๓) จกัไม่ตกนรกเม่ือตายไปแลว้ 

            (๔) เม่ือถึงกาลแห่งพระศรีอาริยพ์ุทธเจา้ เทพบุตร เทพธิดาเหล่านั้น จะไดจุ้ติลงไปเกิด
เป็นมนุษย ์

            (๕) คร้ันไดฟั้งพระธรรมเทศนากจ็กัไดบ้รรลุมรรคผล เป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนา
แห่งพระศรีอาริย ์

  เชา้วนันั้นไดป้รารภธรรมะกบัญาติโยมจนไดเ้วลาเพล และไดถ่้ายรูปร่วมกนัไวเ้ป็นท่ี
ระลึก  

 ญาติโยมก็รับประทานอาหารร่วมกนัและแยกยา้ยกนัไปท าภารกิจของตนๆ ตลอดจน
เตรียมตวัไวสู้้กบังานในวนัรุ่งข้ึนต่อไป 

จัดงานเทศมหาชาติ 

 การเตรียมการก่อนการจดังานไดมี้การเตรียมการ  โดยการนิมนต์พระนักเทศน์ทีแรก
ทีเดียวจะนิมนตจ์ากวดัระฆงัโฆสิตาราม กรงเทพมหานคร คือพระมหาปรีชา ปสนฺโน ผูช่้วยเจา้
อาวาสวดัระฆงัโฆสิตาราม เหตุผลคือตอ้งการให้ท่านมาเห็นวดัระฆงั ญ่ีปุ่น ซ่ึงก็เป็นสาขาของ
วดัระฆงัฯกรุงเทพฯ เห็นญาติโยมคนไทยในประเทศญ่ีปุ่นท่ีต้องการวดัและมีพระสงฆ์ไวเ้ป็น
ศนูยร์วมทางจิตวญิญาณ  

 วนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๙ไดจ้ดัใหมี้เทศน์มหาชาติข้ึนประเทศญ่ีปุ่นเป็นคร้ังแรกเพราะยงั
ไม่เคยมีวดัใดจดัมาก่อน จึงไดรั้บการตอบรับจากสายศรัทธาอยา่งเกินคาดเลยทีเดียว  

 



บทสรุป 

 วดัระฆงั ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นสาขาของวดัระฆงัโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ไดเ้กิดข้ึนดว้ยแรง
ศรัทธาของญาติโยมชาวไทยในเมืองไอกาว่า และเมืองใกลเ้คียง ในประเทศญ่ีปุ่น แมว้่าจะไม่
มัน่คงหนกัเพราะตอ้งใชอ้าคารเช่าในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆท่ี์มาปฏิบติัศาสนกิจอยู่
ท่ีน่ี ถึงกระนั้นก็ตามก็ข้ึนอยู่กบัศรัทธาญาติโยมคนไทยทุกในญ่ีปุ่นมาสนบัสนุนอุปถมัภ์บ ารุง 
ดงัค  ากลอนท่ีวา่ 

                                          วดัจะดี  มีหลกัฐาน  เพราะบา้นช่วย 
                                          บา้นจะสวย  เพราะมีวดั  ดดันิสัย 
                                          บา้นกบัวดั  ผลดักนัช่วย  อ  านวยชยั 
                                          ถา้ขดักนั  กบ็รรลยั  ทั้งสองทาง 
                                                         วดัจะดี  มีหลกัฐาน  สมภารช่วย 
                                                         วดัจะสวย  เพระสมภาร ท่านทาสี 
                                                          เชิญร่วมใจ บริจาคเถิด คงเลิศดี 
                                                         วดัจะมี  สีสดใส  ใหน่้ามอง 
 
                                                       ””””””””””””””””””””””””””” 
 
 


