ความเป็ นมาของวัดระฆัง ญี่ปุ่น
ความนา
พระพุทธศาสนากับประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่มีพลเมืองนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๐๙๕ ใน
รัชสมัยของจักรพรรดิกิมเม ได้รับการทานุบารุ งจากสถาบันกษัตริ ยจ์ นมีความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของเจ้าชายโชโตกุได้รับการสถาปนาขึ้นมาเป็ นผูส้ าเร็ จ
ราชการแผ่นดิ นในปี พ.ศ.๑๑๓๕ พระองค์ได้ทรงวางรากสาหรับพระพุทธศาสนาให้มีความ
เจริ ญและมัน่ คงด้วยการประกาศธรรมนูญให้มีการเคารพนับถือพระรัตนตรัย ประชาชนญี่ปุ่นได้
ร่ วมมือกันระหว่างข้าราชการทหาร พลเรื อน แข่งขันกันสร้างวัดวาอารามและมีสานักปฏิบตั ิ
ธรรมเป็ นจานวนมาก แต่เมื่อจักรพรรดิโชโตกุได้สิ้นพระชนในปี พ.ศ.๑๑๖๕ เนื่องจากพระองค์
ได้ทรงอุ ปถัมภ์บารุ งพระพุทธศาสนาให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างยิ่ง ประชาชนจึ งสร้ าง
พระพุ ท ธรู ปขนาดเท่ า องค์ เ จ้ า ชายโชโตกุ ป ระดิ ษ ฐานไว้เ ป็ นอนุ ส รณ์ ณ ที่ ว ัด โฮริ วจิ
(Horivaji)เมืองอิกะรุ งะ จังหวัดนารา
พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ ปุ่นได้ถูกออกเป็ นนิ กายต่างๆ และเริ่ มหยุดชะงักความ
เจริ ญก้าวหน้ามาตลอดเพราะนโยบายปกครองประเทศที่บีบบังคับโดยทางอ้อมจนถึงยุคของเมอิ
จิ พระพุทธศาสนายิง่ ตกต่าลงไปอีก ลัทธิ ชินโตได้รับความนิ ยมแทนที่พระพุทธศาสนามากขึ้น
จนพระพุทธศาสนาถูกยกเลิกจากราชสานัก และมีนโยบายล้มล้างพระพุทธศาสนา ศาสนาคริ สต์
เริ่ ม เข้า มาเผยแผ่พ ร้ อ มกับวัฒ นธรรมตะวัน ตกซึ่ งไหลเข้า สู่ ป ระเทศญี่ ปุ่น ท าให้ก ารศึ ก ษา
เจริ ญก้าวหน้า พระพุทธศาสนาจึงถูกยกขึ้นมาอีกในแง่ของวิชาการโดยพระสงฆ์ได้ศึกษาอย่าง
จริ งจังตามวิธีการศึกษาแบบสมัยใหม่ ส่ วนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ นั้นพระสงฆ์แต่ละนิกายก็ยงั คง
ประกอบตามประเพณี ในแต่ละนิกายตลอดมา
ในปั จ จุ บัน นี้ ชาวญี่ ปุ่ นนับ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาควบคู่ ไ ปกับ ศาสนาชิ น โต และแบ่ ง
ออกเป็ นนิกายที่สาคัญๆ ได้ ๕ นิกายคือ
๑.นิ ก ายเทนได (เที ย นไท้) มี ห ลัก ค าสอนเป็ นหลัก ธรรมชั้ นสู ง ส่ ง เสริ ม ให้ บู ช า
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั และพระโพธิสัตว์

๒.นิ กายชิ นงอน มี หลักคาสอนตามนิ กายตันตระ สอนให้คนบรรลุโพธิ ญาณด้วยการ
สวดมนต์ออ้ นวอน ถือคัมภีร์มหาไวโรจนสู ตรเป็ นสาคัญ
๓.นิ กายโจโด (สุ ขาวดี ) นิ กายนี้ สอนว่า สุ ขาวดีเป็ นแดนอมตสุ ขผูจ้ ะไปถึงได้ดว้ ยออก
พระนามพระอมิตาภพุทธะ นิกายนี้มีนิกายย่อยอีกมาก เช่น โจโดชิน (สุ ขาวดีแท้) ตั้งโดยชินแรน
มีคติว่า ฮิ โชฮิ โชกุ ไม่มีพระไม่ มีฆราวาส ทาให้พระในนิ กายนี้ มีภรรยาได้ฉันเนื้ อได้ มีความ
เป็ นอยูค่ ล้ายฆราวาส
๔.นิ กายเซน (ธยาน หรื อ ฌาน) นิกายนี้ ถือว่า ทุกคนมีธาตุพุทธะอยูใ่ นตัว ทาอย่างไรจึง
จะให้ธาตุพุทธะนี้ ปรากฏออกมาได้ โดยความสามารถของตัวเอง สอนให้ดาเนิ นชี วิตอย่างง่าย
ให้เข้าถึงโพธิ ญาณอย่างฉับพลัน นิ กายนี้คนชั้นสู ง และพวกนักรบนิยมมาก เป็ นต้นกาเนิดของ
ลัทธิบูชิโด นับถือพระโพธิธรรมผูเ้ ผยแพร่ ในประเทศจีน
๕.นิกายนิชิเรน นับถือสัทธรรมปุณฑริ กสู ตรอย่างเดียว โดยภาวนาว่า นัม เมียว โฮ เร็ ง เง
เคียว เมื่อเปล่งคานี้ออกมาด้วยความรู ้สึกว่ามีตวั ธาตุพุทธะอยูใ่ นใจ ก็บรรลุพุทธภาวะได้ ปั จจุบนั
มีนิกายนิชิเรนโชชูเป็ นนิกายที่สืบทอดมาโดยตรง และมีนิกายแตกย่อยมาอีก โดยมีกลุ่มสมาคม
สร้างคุณค่า หรื อ สมาคมโซคา ที่ไม่อยูส่ ังกัดนิกายใด
ตั้ง แต่ ห ลัง สงครามโลกครั้ งที่ ๒ เป็ นต้น มา มี นัก การศึ ก ษาพยายามเชื่ อ มประสาน
พระพุทธศาสนานิกายต่างๆ ให้เข้าด้วยกัน โดยจัดตั้งเป็ นองค์การขึ้น เป็ นองค์การความสัมพันธ์
ระหว่างชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุด คือ พุทธศาสนิ กสัมพันธ์แห่ งญี่ปุ่น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๐๐ มีสานักงานอยูท่ ี่วดั ชุกิจิ ฮองวันจิ ในนครโตเกียว มีกิจการทางพุทธศาสนาที่สาคัญ
และก้าวหน้าที่สุดในประเทศญี่ปุ่นก็คือการจัดการศึกษา ซึ่ งพระพุทธศาสนานิ กายต่างๆ จะมี
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรี ยนระดับมัธยม ด้านความเป็ นอยู่ของพระสงฆ์ในปั จจุบนั นี้ ส่ วน
ใหญ่พระจะมีครอบครัวได้ และตาแหน่งพระยังสื บทอดเป็ นมรดกแก่บุตรคนโตได้ดว้ ย
ประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบนั เป็ นประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ ประชาชนดาเนินชีวิตด้วย
ความเร่ งรี บ เพราะมีการแข่งขันกันสู ง จึงทาให้มีความเครี ยดและมีปัญหาด้านสุ ขภาพจิต เป็ น
โรคประสาท โรคจิต และสถิติการฆ่าตัวตายสู งมาก สิ่ งที่จะช่วยบรรเทาความเครี ยดได้ ก็คือการ
ปฏิ บัติ ต ามหลัก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งจากญี่ ปุ่ นชอบความเร็ ว ให้ ไ ด้ผ ลทัน ใจ
พระพุทธศาสนานิ กายเซนจึงเป็ นที่นิยม และมีการสร้างนิ กายใหม่ๆ หรื อลัทธิ ใหม่ๆ ที่ปฏิบตั ิ

ได้ผลรวดเร็ วอี กมาก คนญี่ ปุ่นส่ วนหนึ่ งไม่ นับถื อศาสนาใดเลย แต่ ยึดถื อลัทธิ การเมื องตาม
ความชอบใจของตน
วัดไทยในประเทศญี่ปุ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในด้านพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้น
ด้ว ยเหตุ อ ัน เนื่ อ งมาจากการที่ เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ นั ก โบราณคดี ช าวอัง กฤษได้ ขุ ด ค้น
โบราณสถานทางเหนือของอินเดียใกล้กบั เนปาล ได้คน้ พบอัฐิธาตุของมนุษย์ บรรจุไว้ในโถซึ่ ง
มีจารึ กอักษรโบราณในสมัยหลังพุทธกาลราว ๓ ศตวรรษ
ครั้นถอดความแล้ว มีขอ้ ความนั้นยืนยันว่า อัฐิธาตุน้ นั คือ พระบรมสารี ริกธาตุของสมเด็จ
พระบรมศาสดาศากยมุ นีพุทธเจ้า การค้นพบครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็ นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้ ง
หนึ่ งของเอเชี ย เพราะเป็ นการยื น ยัน ว่ า พระพุ ท ธเจ้า ทรงเป็ นบุ ค คลที่ มี อ ยู่ จ ริ ง ยัง ผลให้
ประวัติศาสตร์ที่เคยเชื่อกันในหลายวงการว่า พระพุทธเจ้ามิได้เป็ นมนุษย์ในโลกนี้ เป็ นอันสิ้ นสุ ด
ลง
รัฐบาลอังกฤษที่ ปกครองอิ นเดี ยอยู่ในเวลานั้น เห็ นว่าพระบรมสารี ริกธาตุ ที่แท้เช่ นนี้
เป็ นของมีค่าอย่างหาที่สุดมิได้สาหรับพุทธศาสนิ กชน และเห็นว่าพระเจ้ากรุ งสยามเป็ นองค์เอก
อัครศาสนูปถัมภกพระองค์เดียวที่เหลืออยู่ในโลกเวลานั้น เพราะประเทศสยามเป็ นพุทธจักรที่
เป็ น เอกราชอยู่หนึ่ งเดี ยวเท่ านั้น รั ฐบาลแห่ งอิ นเดี ยจึ งถวายพระบรมสารี ริกธาตุ ดังกล่ าวแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว แล้วทรงรับมาประดิษฐานไว้บนพระเจดียท์ ี่ยอดของ
พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ในกรุ งเทพฯที่ปรากฏอยู่ ณ เวลานี้
ครั้นต่อมามีพุทธสมณทูตจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นได้มาขอส่ วนแบ่งพระ
บรมสารี ริกธาตุดงั กล่าว จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ปันพระบรมสารี ริกธาตุไปยังประเทศ
นั้นๆ สาหรับญี่ปุ่นได้พระราชทานพระบรมสารี ริกธาตุแก่พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นเป็ นลักษณะ
โดยรวม ไม่จาเพาะเจาะจงให้แก่นิกายใดนิกายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
ฝ่ ายพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวญี่ ปุ่ นได้ส่ ง ตัว แทนไปยัง กรุ ง เทพฯ เพื่ อ อัญ เชิ ญ พระบรม
สารี ริกธาตุมาสู่ ประเทศของตน โดยรับพระราชทานเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ คณะ
สมณทูตได้กราบบังคมทูลว่า จะสร้างพระเจดียข์ ้ ึนใหม่เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่ งการรวมนิ กาย
ต่างๆ และเพื่อการประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระพุทธรู ปโบราณ และพระราชทรัพย์เพื่อสร้างวัดใหม่น้ นั ด้วย พระพุทธรู ปองค์น้ ี งามวิจิตร
พิศดาร และมีอายุเก่าแก่ ถือว่าเป็ นศิลปะคู่บา้ นคู่เมืององค์หนึ่งของประเทศสยามขณะนั้น
เมื่อคณะสมณทูตญี่ปุ่นกลับมาจากประเทศสยามแล้ว ได้ปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่าง
ต่างนิ กาย จึงตกลงเลือกที่จะสร้างวัดและพระเจดียข์ ้ ึน ณ เมืองนาโงยา เพราะชาวเมืองเรี ยกร้อง
ต้องการมากที่สุด จึงได้มีการก่อสร้างวัดนิตไทยจิ (วัดไทย-ญี่ปุ่น) ขึ้นที่เลขที่ 1-1 โฮโอโจ เขตจิ
คุซา เมืองนาโงยา จังหวัดไอจิ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗
สถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุน้ นั สร้างแล้วเสร็ จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ พระสถูปศิลา
องค์น้ ี ถื อเป็ นผลงานชิ้ นเอกของศาสตราจารย์อิ โ ตแห่ ง มหาวิทยาลัย โตเกี ย ว และได้รั บการ
ยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมาว่าเป็ นสถูปที่มีความงดงามทางพุทธสถาปัตยกรรมอย่างยิง่
พระวิหารซึ่ งเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปซึ่ งรับพระราชทานมาจากประเทศสยามนั้น ได้รับ
การก่อสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อความทราบฝ่ าละอองธุ ลีพระบาท พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธรู ป ภปร.
เพิ่มมาอี กหนึ่ งองค์ พร้ อมทั้งทรงเขี ย นลายพระราชหัต ถ์เพื่อช่ างจารึ กลงบนป้ ายไม้ด้วยลาย
จาหลักทองชื่อ “พระพุทธศากยมุนี” โดยมีพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์เอง และของพระบรม
อัยกาธิราชประกอบอยู่ ๒ ด้านของแผ่นป้ าย ป้ ายดังกล่าวประดิษฐานอยูเ่ หนือประตูทางเข้าพระ
วิหาร
วัดนิตไทยจิ หรื อวัดไทยญี่ปุ่น เป็ นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศทั้ง
สอง และเป็ นวัดที่มีเอกลักษณ์เป็ นพิเศษทางพุทธศาสนาของญี่ปุ่น เนื่ องจากเป็ นวัดเดียวที่รวม
นิกายต่างๆ เข้าด้วยกัน เจ้าอาวาสของวัดใช้ระบบสับเปลี่ยนให้หวั หน้าสงฆ์จาก ๑๙ นิกาย ดารง
ตาแหน่งวาระละ ๓ ปี

วัดนิ ตไทยจิน้ ี จึงเป็ นหักฐานสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดระหว่าง
ประเทศญีปุ่นกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ราชวงศ์ของไทยหลายพระองค์ได้เสด็จฯ ยังวัด
แห่ งนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั และ สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี ได้เสด็จฯ ยัง
วัดนิตไทยจิ ในระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ได้เสด็จฯ ที่วดั นิ ต
ไทยจิ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ในโอกาสเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ของการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทย-ญี่ ปุ่น วัดนิ ตไทยจิได้จดั สร้ างพระบรมราชานุ สาวรี ย ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิ ษฐานที่บริ เวณหน้าพระวิหาร ซึ่ งสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ มาทรงเปิ ดแพรคลุมพระบรมราชานุ สาวรี ย ์
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐
วัดนิ ตไทยจิได้ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการได้รับพระราชทานพระบรมสารี ริกธาตุ
และพระพุทธรู ปจากพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่ อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๔๓ และได้ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการก่อตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทแบบไทยในประเทศญี่ปุ่น
เมื่ อ วันที่ ๑๘ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พระสงฆ์จ ากวัดพระธรรมกาย ได้เดิ น ทางมาที่
ประเทศญี่ปุ่น ได้มาประกอบพิธีถวายพระพุทธรู ปแด่ “วัดโคคุไทจิ” ในจังหวัดฮิโรชิ ม่าโดยมี
“ท่านเจ้าอาวาสฟุคุฮะระ เทสิ เกน” เป็ นผูร้ ับมอบในครั้งนั้น
ปี พ.ศ.๒๕๓๔ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ได้เดินทางมาศึกษาต่อด้านพระพุทธศาสนา
ยุคดั้งเดิม ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ในระหว่างนั้นเองก็ได้เช่าหอพักนักศึกษานานาชาติชื่อว่า “โซ
ชิกะยะ” เขตเซตะกะยะ เป็ นที่พกั และใช้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ต่อมาเนื่ องจาก
ทางหอพักไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมจึงได้ยา้ ยมาจัดที่หอ้ งอาหารลานไทย ซึ่ งเป็ นร้านอาหาร
ของชาวไทยที่ ได้มาปฏิ บตั ิ ธรรมกับพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อยู่เป็ นประจาซึ่ งมี ท้ งั กลุ่ ม
นักเรี ยนไทย , แม่บา้ นที่เป็ นชาวไทยในญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นจานวนไม่นอ้ ยที่ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิ
ธรรมทุ กวันอาทิ ตย์เป็ นประจาทุกต้นเดื อน ซึ่ งในขณะนั้นมี พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ อยู่
ปฏิบตั ิศาสนกิจเพียงรู ปเดียว ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ ได้แสวงหาสถานที่ปฏิบตั ิธรรมที่
มีขนาดใหญ่กว่าเดิมมาโดยตลอด

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มี พระภิกษุจากวัดพระธรรมกายเดิ นทางมาอยู่จาพรรษาเพิ่ มอีก๓ รู ป
และได้เช่ าอาคารชื่อว่าอิเดะโคะโปะ(Ide corporation) เพื่อใช้เป็ นสถานที่จดั ปฏิบตั ิธรรมและ
เป็ นที่พกั ของคณะพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิ กา ซึ่ งอยูท่ ี่ คิตะคุ อะคะบะเนะ ในจังหวัดโตเกียว
และได้ทาการเปิ ดใช้งานเมื่อวันอาทิตย์ตน้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ นับเป็ นจุดเริ่ มต้นครั้ง
แรกของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิธรรมในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
จึงได้เช่ าสถานที่ปฏิบตั ิธรรมแห่ งที่ ๒ ซึ่ งอยู่ไม่ห่างจากสถานที่ปฏิบตั ิธรรมแห่ งแรกมากนัก
เป็ นอาคารชื่ อว่า คาเนะโกะ ซึ่ งมีขนาดกว้างขวางและใหญ่กว่าเดิ ม และได้ใช้สถานที่ปฏิบตั ิ
ธรรมแห่งที่ ๒ นี้จดั งานบุญและปฏิบตั ิธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓จึงได้จดั ซื้ ออาคารพาณิ ชย์ ๖ ชั้น เป็ นอาคารคอนกรี ต ซึ่ งมี
พื้นที่อาคารรวมประมาณ ๑๔๐๐ ตารางเมตร อยูท่ ี่เขตอะระคะวะ ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งโตเกียว และ
ได้ทาการปรับปรุ งพื้นที่ภายในอาคารให้เหมาะแก่การใช้เป็ นที่ปฏิบตั ิธรรม จึงได้กลายมาเป็ น
ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมแห่ งที่ ๓ ซึ่ งได้จดั พิธีเปิ ดสถานที่ปฏิบตั ิธรรมอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยได้รับเกียรติจากอัครราชทูตที่ปรึ กษาฝ่ ายอุตสาหกรรมของประเทศไทย
คุ ณนงนุ ช อิ งคะวะระ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานและได้รับเกียรติจาก หัวหน้าของหมู่บา้ น
เขตอะระคะวะมาเป็ นตัวแทนของชาวญี่ปุ่นในการกล่าวคาแสดงความยินดีและเป็ นประธานเปิ ด
งานด้ ว ย โดยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ แห่ งที่ 3 นี้ มี ชื่ อเป็ นภาษาอั ง กฤษว่ า “ DHAMMAKAYA
MEDITATION CENTER OF JAPAN” แต่จะเป็ นที่รู้จกั ของชาวไทยในชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบตั ิธรรม
โตเกียว
ต่อมาในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมโตเกียวได้รับอนุมตั ิให้
เป็ นองค์กรศาสนาโดยได้รับการรั บรองจากผูว้ ่าราชการจังหวัดโตเกี ย ว ทาให้ได้รั บการจด
ทะเบียนเป็ นองค์กรนิติบุคคลทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็ นทางการและเป็ นวัดไทยแห่ งแรกใน
ประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากทางหน่วยงานราชการประเทศญี่ปุ่น
วัดปากนา้ ญีป่ ุ่ น
เป็ นวัดไทยแห่ งแรกในประเทศญี่ปุ่น ปั จจุบนั มีพระราชรัชวิเทศเป็ นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ที่
อะซะเซ็ น โดะได นะกะโนะ ต าบลไดเอะ อ าเภอคะโตะริ จัง หวัด ชิ บ ะ ประเทศญี่ ปุ่ น มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เป็ นศูน ย์ร วมทางจิ ต ใจ บาเพ็ญ บุ ญ กุศ ล เผยแผ่พ ระพุ ทธศาสนาตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยและญี่ปุ่น

การจัดซื้อที่ดินเริ่ มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จากนั้นปี ต่อมาได้ทาการซ่ อมแซมอาคาร และมี
พระสงฆ์เข้าจาพรรษาจานวน ๕ รู ป ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดซื้อที่ดินเพิ่มบริ เวณด้านหน้าของวัด เพื่อ
ใช้สาหรับก่อสร้างพระอุโบสถ โดยได้วางศิลาฤกษ์ และจัดงานทอดกฐินไปในคราวเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการจัดการสร้างอุโบสถเพื่อเป็ นการถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา และขอ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตอัญเชิ ญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. กับพระนามาภิไธยย่อ สก.
และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
ประดิษฐานไว้ที่หน้าบัน ๓ ด้านของจตุรมุข เพื่อเป็ นเครื่ องอนุสรณ์ถึงวโรกาสอันพิเศษ
วัดป่ าพุทธรังษี

เป็ นวัดสาขาของวัดพุทธรังษี นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย มีการริ เริ่ มแสวงหาสถานที่
ก่อสร้างในปี ๒๕๕๑ และได้สถานที่จนสามารถสร้างเป็ นวัดในปี ๒๕๕๒ โดยมีพระอพิชัย
ฉิ นฺนกาโม เป็ นรั กษาการเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ที่เมื องฮัจชิ โอจิ กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลา
ประมาณ ๑ ปี ในการจัดหาที่ดินเป็ นสถานที่สร้างวัด ปั จจุบนั วัดพุทธรังษี เมืองฮาชิ โอจิ ยังไม่

แล้วเสร็จ จึงมีสถานะเป็ นพุทธศาสนสถานในขณะนี้ และจะมีพระสงฆ์ ๓ รู ปเป็ นพระธรรมทูต
ประจาพุทธศาสนสถาน วัดพุทธรังษี เมืองฮาชิโอจิแห่งนี้
สานักสงฆ์ โอเมะ

คณะสงฆ์ที่ได้เดิ นทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มายังประเทศ
ญี่ปุ่น ตามการนิ มนต์ของคุ ณอรวรรณ มุคาอิ คณะสงฆ์ท้ งั หมดที่เดิ นทางมาถึง ประเทศญี่ปุ่น
ได้รับการอุปถัมภ์สถานที่ในการประกอบศาสนกิจ จาก คุณสุ ดารัตน์ อาราดาเตะ โดยคณะสงฆ์
ทั้งหมดพักอยู่ ณ สถานที่ที่คุณสุ ดารัตน์ อาราดาเตะ ได้จดั ไว้ถวาย เมื่อมีคณะศรัทธาเพิ่มจานวน
มากขึ้น สถานที่เดิมคับแคบไม่สะดวกต่อการอบรมสั่งสอน จึงตกลงทาสัญญาเช่าบ้านหนึ่งหลัง
กับ บริ ษทั 21 CENTURY สาหรับเป็ นที่ต้ งั สานักสงฆ์โอเมะชัว่ คราวจนกว่าจะสามารถซื้ อที่ดิน
สร้างวัดเป็ นการถาวร ต่อไป ปั จจุบนั สานักสงฆ์ ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๑๙๘-๐๐๕๒ นากาบูชิ เมืองโอเมะ
๔-๔๐๓-๓ กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (198-0052 4Chome-403-3 Nagabuchi, Oume-shi,
Tokyo-to, Japan)
วัดพุทธาราม
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ที่เมือง
สะงะมิ ฮ ะระในนามของพระเทพสิ ท ธิ
นายก เจ้าคณะจังหวัดเชี ยงราย โดยพระ
ครู สุจิณกัลยาณธรรมและคณะญาติโยม
คนไทยในเมื อ งไอกาว่ า แต่ ก็ไ ม่ ไ ด้จ ัด

กิจกรรมอย่างเป็ นรู ปแบบนัก จนมาถึงเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖จึงได้ยา้ ยไปตั้ง ณ สถานที่แห่ งใหม่
ที่เมืองอิเซซะกิ จังหวัดกุนมะ มีชื่อใหม่ว่า ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมกัลยาณธรรม และได้เปลี่ยนชื่ อมา
เป็ น วัดพุทธาราม เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ได้จดั กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญๆของ
ชาติไทยและของพระพุทธศาสนามาโดยตลอด
วัดระฆัง ญีป่ ุ่ น

วัดระฆัง ญี่ปุ่น มีพระครู โฆสิ ตพุทธิ ศาสตร์เป็ นประธานสงฆ์ ตั้งอยูท่ ี่ 3483-11 Nakatsu,
Aiko-gun, Aikawa-machi, Kanakawa-ken-2430303
เริ่ มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ซึ่ งจาไม่ได้ว่าเป็ นวันที่เท่าไร จาได้แต่ว่าบ่าย
แล้วของวันนั้นข้าพเจ้าได้รับข้อความจากคุณโยมชื่ อ Michiko Nakamura ว่า "นมัสการเจ้าค่ะ
หลวงพ่อ หลวงพ่อสะดวกไหมเจ้าคะโยมจะขอปรึ กษาเจ้าค่ ะ" จากนั้นเราก็เริ่ มสนทนาทาง
โทรศัพท์
เรื่ องอะไรหรื อคุณโยม.....
คือ...ญาติโยมคนไทยที่เมือง Aikawa ประเทศญี่ปุ่น อยากได้วดั ไว้ใกล้ๆที่จะสะดวกไปมาเจ้าค่ะ..... จะนิมนต์หลวงพ่อมาจาพรรษาด้วย จะหาที่พกั ไว้ให้หลวงพ่อจาพรรษา เจ้าค่ะ
........ยังไม่ได้ตอบคาถามโยมโดยทันที ณ ขณะนั้นความคิดได้ประมวลประสบการณ์เก่า
ที่ เคยมี เมื่ อ สมัยที่ เรี ยนหนังสื ออยู่ที่ประเทศอิ น เดี ยและพัก อยู่ที่พุ ทธสมาคมอิ นเดี ย ใต้ (The

Sounth Indian Buddhist Associasion) เมืองมัทราส (ปั จจุบนั คือ เชนไน) รัฐทมิฬนาดู โดยที่วนั
หนึ่งได้มีกลุ่มผูช้ ายชาวทมิฬประมาณ ๓-๔ คนเข้ามาหา ก็เลยถามเขาไปว่ามีธุระอะไรหรื อ?
เขาตอบว่า จะมานิมนต์ภนั เต(ชาวพุทธอินเดียนิยมเรี ยกพระภิกษุสงฆ์ว่า “ภันเต”)ไปใน
งานศพ พร้อมกับยืน่ การ์ดให้ใบหนึ่ง ได้อ่านข้อความในการ์ดนั้น เห็นชื่อพระ ว่า " Vajiranano "
เออะนี่ชื่อเรานี่หว่า...." พูดในใจ
จึงพูดขึ้นว่า "ชื่อฉันนี่"
เขาตอบว่า “ ใช่ ขอรับ ”
“ คุณได้รับอนุญาตจากฉันหรื อยังที่เอาชื่อฉันมาพิมพ์ลงในการ์ดเนี้ย? ”
เขาตอบว่า “ไม่ได้รับ ขอรับ”
“ งั้นฉันไม่ไป ”
เท่านั้นเอง ทุกคนมีใบหน้าที่บ่งบอกถึงความมีทุกข์ และมีความผิดหวังเป็ นอย่างยิง่
เขาพูดขึ้นอีกว่า “ กรุ ณาเถอะ ภันเตไปให้ผมเถอะ! ”
“ ไม่! “
“ คุณเอาชื่อฉันไปพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต...... “
ขณะนั้นเพื่อนที่มาด้วยกันคนหนึ่ ง สอดคาพูดขึ้นว่า พวกเราไม่อยากทาพิธีศพตามแบบ
ฮินดู.....
“ไม่! ไม่ไป”
“ ท่านจะเอาเท่าไหร่ ? เขาถามราคาค่าตัว ”
“ ฉันไม่เอา! ”
ทีน้ ีเราก็มองเห็นภาพศพคนทมิฬผูห้ ญิงแก่ๆ ผิวดา ในชุดแต่งกายด้วยส่ าหรี เก่าๆติดกาย
เมื่อวินาทีสุดท้ายแห่งชีวติ และประดับด้วยพวงมาลัยดอกกุหลาบขนาดใหญ่พร้อมกลิ่นน้ าขมิ้นมี
ญาติๆที่เป็ นผูห้ ญิงร้องไห้กนั ระงมอยูข่ า้ งๆ ปรากฏขึ้นในใจ
พิ ธี ศ พของอิ น เดี ย นี่ เ ขาจะท าให้เ สร็ จ ภายในวัน เดี ยว (๒๔ ชั่ว โมง) จริ ง ๆนั้น ใช่ ว่ า
พระสงฆ์จากประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศที่มีพระสงฆ์เป็ นเรื อนแสน ซึ่ งพลัดบ้านเกิดเมืองนอน

มาศึกษาเล่าเรี ยนในบ้านเมืองเขา จะใจร้ายไส้ระกา ขนาดที่จะต้องเรี ยกค่าตัวว่าเท่านั้นเท่านี้ และ
ขาดเมตตาต่ อคนที่ เขามีทุกข์ ทุกข์อนั เกิ ดจากการพลัดพลากจากบุ คคลที่เขารัก ที่ทุกคนต้อง
ประสบ ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้
คาพูดทุกคาที่พูดออกมาในขณะที่สนทนากับเขาอยู่น้ นั ในส่ วนลึกของใจจะรับนิ มนต์
และจะไปให้เ ขาอยู่ห รอก แต่ ไ ม่ บอกเขา อัน เนื่ อ งมาจากสงสั ยว่า เขาเอาชื่ อ เราไปพิ ม พ์ไ ด้
อย่างไร? ความสงสัยในคาถามนี้เกิดขึ้นในใจ แล้วก็ตอบตนเองในใจ ณ ขณะนั้นว่า “เขาคงเคย
เห็นเราไปในพิธีศพหลายต่อหลายครั้งในที่อื่นๆ มาแล้วจึงได้รู้จกั ชื่อเรา” (แล้วการแสดงสี หน้า
ณ ขณะสนทนานั้นของข้าพเจ้าบ่งบอกถึงความไม่พอใจอย่างมากเลย) ทุกคนนัง่ อึ้ง เงียบอยูพ่ กั
หนึ่ง.....
“ อือ....I will go (ฉันจะไป) ”
เท่านั้นเอง สี หน้าของเพื่อนผูป้ ระสบทุกข์ที่หมดหวังอยูน่ ้ นั ได้เปลี่ยนไปเป็ นดวงตาที่มี
ความหวังอย่างเห็นได้ชดั
นี้คือประสบการณ์ในขณะที่กาลังศึกษาอยูใ่ นอินเดียซึ่งมันผ่านมาเป็ นเวลา ๓๐ กว่าปี
แล้ว และมันผุดขึ้นมาในใจอีกขณะที่คุยกันทางโทรศัพท์กบั คุณโยม Michiko Nakamura
อาจมีคาถามเกิดขึ้นในใจของผูอ้ ่านบางท่านว่า ท่านรู ้จกั โยมที่ญี่ปุ่นได้อย่างไร?
อ๋ อ....เรื่ องมีอยูว่ า่ ..เมื่อปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ มี. ค. ถึง ๒๕ เม.ย. ได้มีโอกาสมาญี่ปุ่นเป็ น
ครั้งแรกตามคานิมนต์ของท่านพระครู สุจิณกัลยาณธรรม รองเจ้าคณะอาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย และได้มาพักอยูท่ ี่ศนู ย์ปฏิบตั ิธรรมกัลยาณธรรม ซึ่งท่านพระครู ร่ วมกับญาติโยมชาว
ไทยที่มาประกอบอาชีพอยูใ่ นญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้น จึงได้มีโอกาสนาญาติโยมปฏิบตั ิ ได้รู้จกั กับญาติ
โยมที่มาปฏิบตั ิธรรมนั้น หนึ่งในหลายคนก็คือคุณโยมMichiko Nakamura และที่ไม่ได้ปฏิบตั ิ
แต่ทาหน้าที่อย่างอื่นก็มีหลายคนก็ยงั ทักทายกันทางเฟสบุกอยูป่ ระจา
คุณโยมMichiko Nakamura พูดขึ้นว่า “ ญาติโยมคนไทยที่เมืองไอกาว่า (Aikawa) อยาก
ได้พระสงฆ์มาจาพรรษา อยากมีวดั อยูใ่ กล้ๆ ให้พระมาจาพรรษา จะได้ไปมาได้สะดวกต่อการมา
ประพฤติปฏิบตั ิธรรม....

จริ งๆ ก็มีวดั ไทยในญี่ปุ่นอยูแ่ ล้ว เช่น วัดปากน้ านาริ ตะ วัดป่ าพุทธรังษี (ธรรมยุต) วัดธรรมกาย
และศูนย์ปฏิบตั ิธรรมกัลยาณธรรม แต่ค่อนข้างอยูไ่ กลจากเมืองไอกาว่า ไปมาค่อนข้างลาบากนิด
หนึ่ง
.....คนไทยที่เมืองไอกาว่านี้ป่วยทางใจกันเยอะนะ หลวงพ่อ! ”
ป่ วยทางใจ...เป็ นทุกข์ทางใจ ..ทบทวนคาพูดของโยมอยู่ในใจ มันเป็ นคาพูดที่ตอ้ งรับฟั ง และ
ต้องหาทางช่ วยเหลือโยมโดยเร็ ว ในฐานะเป็ นพระสงฆ์จาเป็ นต้องพิจารณาเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งๆที่
ภาระหน้าที่ ที่ ทาอยู่ในฐานะเป็ นผูช้ ่ วยเจ้าอาวาส มี หน้า ที่ สอนกรรมฐานแก่ ญาติ โ ยมในวัน
อาทิตย์ที่วดั ระฆังฯ และงานบรรยายที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะอาจารย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ปัญหาที่จะต้องนามาประกอบการพิจารณาคานิมนต์ของคุณโยมมีอยู่ ๓ เรื่ องใหญ่ๆ คือ
๑ งานสอนกรรมฐานประจาวันอาทิตย์ที่วดั ระฆังฯ
๒ งานบรรยายที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
๓ ญาติโยมที่มีทุกข์ทางใจที่เมืองไอกาว่า ญี่ปุ่น
ความทุกข์ทางใจ! เป็ นคาพูดที่ทาให้หวนระลึกถึงเหตุการณ์ที่ชายชาวทมิฬ ๓-๔ คนมา
นิมนต์ไปในงานศพ มันก้องอยูใ่ นใจว่า " แล้วจะนาศพออกจากบ้านได้อย่างไร เราไม่อยากทา
พิธีแบบฮินดู....."
....ขณะที่ พูด ทางโทรศัพ ท์ก ับคุ ณ โยมอยู่น้ ัน ใจมัน เอี ย งมาทางญี่ ปุ่นแล้ว ค าตอบจึ ง
เกิดขึ้น...
งานสอนกรรมฐานประจาวันอาทิตย์จะมอบให้ท่านพระมหาสมคิด ปิ ยวณฺ โณ ผูช้ ่วยเจ้า
อาวาส และ ท่ านพระมหาปรี ช า ปสนฺ โ น ผูช้ ่ วยเจ้า อาวาส ซึ่ งทั้ง ๒ ท่ า นนี้ ไ ด้ร่ว มงานสอน
กรรมฐานกันมาเป็ นเวลาจะครบ ๑๐ ปี ในวันมาฆบูชาที่จะถึงในปี หน้านี้(๒๕๕๙)
งานบรรยายทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯนั้น เราก็เป็ นอาจารย์ผเู ้ กษียณอายุแล้ว เมื่อเราบอก
ลาท่าน ท่านคงไม่ติดใจอะไร ?
...."วัดนี้จะเป็ นวัดสุ ดท้ายแล้ว ถ้าหลวงพ่อไม่มา โยมก็จะไม่ทาอีกแล้ว! " เสี ยงโยมบอก
ย้า เหมือนกับการยืน่ คาขาดอะไรประมาณนั้น....
“... รับจ้า โยม..... ”

ทุกข์ ทางใจ....
ความทุกข์ของมนุษย์น้ ีมีได้ ๒ ทาง คือ
๑) ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกาย เช่น ความไม่สบายทางกาย ได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยทาง
กาย รวมถึงการไม่มีปัจจัยสี่ คือ เครื่ องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยูอ่ าศัย และยาไว้รักษาโรค ที่เพียงพอต่อ
การบริ โภคใช้สร้อย ตลอดจนความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายอื่นๆ
๒) ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจ ซึ่งหมายถึงทุกข์ที่เกิดจากการปรุ งแต่งของใจ ทุกข์ทางใจนี้
ส่ วนหนึ่ งมีทุกข์ทางกายเป็ นสิ่ งเร้าให้เกิด เช่ น เมื่อได้รับบาดเจ็บหรื อป่ วยไข้ ต่อมาก็เกิดความ
กังวลใจว่า ไม่สบายจะไปทางานได้ไหม? เมื่อไปทางานไม่ได้ เงินทองที่จะจับจ่ายใช้สร้อยจะพอ
ไหม? ค่าบ้านที่เช่าอยู่ ค่าผ่อนรถ และค่าอื่นอีก..จิปาถะ... ความหวาดกลัวว่าอาจจะรักษาโรคไม่
หาย อาจจะต้องสู ญเสี ยอวัยวะไป หรื ออาจจะต้องถึงตายไปจากคนนั้นคนนี้ ซึ่ งความกังวลความ
หวาดกลัวเหล่านี้จะก่อให้เกิดทุกข์ทางใจขึ้นมา
ทุกข์ทางใจอีกส่ วนหนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีทุกข์ทางกายเป็ นต้นเหตุ แต่เป็ นความทุกข์ที่เกิด
จากการประสบกับสิ่ งที่ไม่เป็ นที่รัก ไม่เป็ นที่พอใจ เช่น มีสามี/ภรรยาก็เอาแต่อบายมุข(คบคนไม่
ดีมาเป็ นมิตร เสพสิ่ งเสพติด เล่นการพนัน เจ้าชูเ้ รื่ อยไป ชอบดูหนังดูละคร เกียจคร้านทางาน) มี
ลูกก็สอนไม่ได้ ไม่กลับบ้านตามเวลาที่ควรจะเป็ น การงานไม่ทา แบมือขอพ่อแม่อย่างเดียว หนา
ซ้ าหนังสื อก็ไม่เรี ยน ตนเองก็ตอ้ งหาทางออกด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนชอบ คนมีปัญญา
ก็สามารถแสวงหาทางออกได้ แก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี ส่ วนคนไม่ มีปัญญาก็ตอ้ งจบลงด้ว ย
วิ ธี ก ารที่ ค นทั่ว ไปคาดไม่ ถึ ง ทุ ก ข์ที่ เ กิ ด จากการพลัด พรากจากสิ่ ง ที่ เ ป็ นที่ รั ก ที่ พ อใจ เช่ น
พลัดพลากจากบ้านเกิดเมืองนอน จากคนที่เป็ นที่รัก จากสิ่ งของที่เราหวงแหน ทุกข์ที่เกิดจากการ
ที่ไม่ได้ในสิ่ งที่ปรารถนา มันเป็ นทุกข์เพราะความอยาก หวังว่าจะได้ มันคงจะได้ มันใกล้แค่
เอื่อม จะเอาให้ได้ บางคนทางานดี มีเงินดี แต่อยากได้แบบง่ายๆ ก้อนโตๆ ที่สุดเงินเดือนก็ไม่
พอใช้จ่าย ต้องกูห้ นี้ยมื สิ น ทุกข์เกิดจากความโกรธความขัดเคืองใจ ทุกข์เกิดจากความกลัว ทุกข์
เกิดจากความกังวลใจ ความคับแค้นใจ ทุกข์เกิดจากความกลัวว่าความสุ ขที่มีอยูจ่ ะต้องหมดไป
ทุกข์เกิดจากความกลัวความทุกข์ยากลาบากที่อาจจะมีข้ ึนในอนาคต ทุกข์เกิดจากการกลัวความ
เสื่ อมลาภ เสื่ อมยศ เสื่ อมสรรเสริ ญ และทุกข์ทางใจอื่น ๆ อีกนับไม่ถว้ น
กล่าวโดยสรุ ป ทุกข์ทางใจทั้งหมดล้วนมีตน้ เหตุมาจากความโลภ ความโกรธ และความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ และทุกข์อีก ๑๐๘ อย่างนับไม่ถว้ น

ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ พระพุทธศาสนาซึ่งมีคาสอนเป็ นธรรมโอสถที่สามารถ :๑. ทาให้จิตใจบริ สุทธิ์สะอาดจากกิเลสเครื่ องเศร้าหมองแห่งจิตได้
๒. กาจัดความเศร้าโศกเสี ยใจพิไรราพันได้
๓. กาจัดความทุกข์กายได้
๔. กาจัดทุกข์ทางใจได้
๕. บรรลุธรรมที่ควรบรรลุได้
๖. เข้าใจชีวติ ตามเหตุและผลได้
๗.บรรลุพระนิพพาน คือการดับทุกข์ได้อย่างสิ้ นเชิง
ด้วยเหตุน้ ีกระมัง ที่ทาให้ขา้ พเจ้ารับคานิมนต์ของคุณโยมMichiko Nakamura อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม คาย้าของคุณโยม สามารถนามาตีความได้เป็ น ๒ ประเด็น คือ
๑) ถ้าหลวงพ่อมาตามคานิมนต์ ก็จะจัดตั้งวัดนี้ให้เสร็จ และจะจัดหาที่พกั ไว้ให้พระมาจา
พรรษาในญี่ปุ่น แห่งใหม่อีกต่อไป
๒) ถ้าหลวงพ่อไม่รับคานิมนต์ โยมก็จะพอแค่น้ ี ไม่ขวานขวายที่จะหาที่พกั ในญี่ปุ่นให้
พระมาจาพรรษาอีกต่อไปแล้ว (หรื อเปล่าคุณโยม?)
ก็รับคานิมนต์ของคุณโยม Michiko Nakamura แล้ว เพราะความจาเป็ นที่ญาติโยมต้องการมีวดั
และพระสงฆ์ไว้เป็ นที่พ่ ึงทางใจ
โยมบอกว่ า น้า แหม่ ม (คุ ณ โยมยุพ รั ต น์ พรหมวงศ์ ) ก าลัง มองหาสถานที่ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมสาหรับหลวงพ่อจาพรรษาด้วยและสะดวกสาหรับญาติโยมที่จะมาปฏิบตั ิธรรมด้วย จึง
ขอเรี ยนถามหลวงพ่อว่า ต้องการอย่างไร? เพราะทางนี้ พร้อมทุกอย่างแล้ว(หมายความว่า ใจที่
อยากมีวดั เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว)
จึงบอกโยมไปว่า “ ก็ให้สะดวกทั้งสองฝ่ ายนัน่ แหละ.... ”
จริ งๆ แล้วก็มีความเชื่อมัน่ อยูว่ ่า ถ้าพูดถึงการหาที่พกั สงฆ์ให้แก่พระที่จะมาจาพรรษาที่ญี่ปุ่นนี้
คุณโยมMichiko Nakamuraทาสาเร็จมาเกือบจะทั้งนั้น
“....หาไปเรื่ อยๆนะโยม ไม่ตอ้ งรี บร้อน เวลามีอีกเยอะกว่าจะถึงวันเข้าพรรษา.. ”

“ เจ้าค่ะ หลวงพ่อ! ”
ความจริ ง การที่จะมาจาพรรษาในต่างประเทศนี้ หลังจากที่สาเร็ จการศึกษาที่ประเทศ
อินเดียแล้ว ได้มาทางานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับหน้าที่ในการ
อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมพระธรรมทูต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สหรัฐอเมริ กา ได้เห็นความลาบากในการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในวัดและ
นอกวัด จึงรู ้สึกเฉยๆ เพราะคิ ดว่าคงปรับตัวได้ยาก ไม่ว่าจะเป็ นภายในวัดหรื อนอกวัด ต้องตื่น
แต่เช้าทางานวัด เตรี ยมอาหารเอง ทาความสะอาด ต้อนรับแขก(ไทย) ทาวัตรสวดมนต์ ไปรับ
อาหารปิ นโตซึ่ งโยมไม่มีเวลานามาส่ งที่วดั งานเอกสาร แล้วแต่ละวัดนี้มีพระไม่ใช่ เป็ น ๑๐ รู ป
เรี ยกว่าทางานทุกอย่าง ตั้งแต่เทกระโถนเป็ นต้นไป อยู่เมืองไทย แม้ไม่ทาอะไรเลยก็อยู่ได้ อยู่
ต่างประเทศ ไม่ทา ก็ตอ้ งกลับไปอยูเ่ มืองไทย ลาบากนะ!
เบื้องต้น เมื่อรับคาโยมแล้ว ก็นึกถึงวัด เมื่อว่าโดยฐานะแล้วเราเป็ นถึงผูช้ ่ วยเจ้าอาวาส
่ ี่ปุ่นนี่ ก็ตอ้ งนาวัดระฆังฯไปด้วยซี นะ! ปรึ กษากับตนเอง......คิดว่าจะ
แสดงว่าการที่เราจะไปอยูญ
อยู่เ งี ยบๆ ไปก็ไปเงี ย บๆ เพราะส่ ว นใหญ่ ข ้าพเจ้า จะไปไหน ไม่ ว่า จะไปปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จใน
ต่างประเทศหรื อในประเทศก็ไม่ได้กราบเรี ยนหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าจะไปโน่ น ไปนี่ (ซึ่ งก็ไม่ดี
นะ! อย่าเอาอย่าง) จะกราบเรี ยนก็เฉพาะแต่ท่านเจ้าคุณพระราชประสิ ทธิวมิ ล ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสที่มี
อาวุโสสู งสุ ดภายในวัด และทั้งประจาอยูค่ ณะ ๑ กับท่านมานานแล้ว (หากมีเวลาที่เหมาะสม) เช้า
ของวันที่เท่าไรก็จาไม่ได้ ไปกิจนิมนต์ฉันเช้าที่โรงพยาบาลศิริราช นัง่ ในแถวอยูเ่ ป็ นลาดับที่ ๒
ต่อจากท่านเจ้าคุณราชฯลงมา เห็นว่าเป็ นโอกาส จึงเปรยๆกับท่านว่า "ท่านเจ้าคุณครับ.... ถ้าวัด
ระฆังฯจะมีสาขาในต่างประเทศจะดีไหมครับ? "ท่านตอบด้วยใบหน้าที่เปิ ดกว้าง ซึ่ งบอกถึง
ความยินดี และพอใจว่า “เอาสิ ...ถ้าเป็ นบารมีของท่านด๊อกเตอร์....ดีเลยๆ” ก็เลยเล่าความเป็ นมา
เป็ นไปให้ท่านฟั งว่า มีโยมอยู่ที่ญี่ปุ่นจะจัดการหาที่พกั สงฆ์ไว้ให้.....ท่านก็กล่าวต่อพร้อมเงย
หน้าขึ้นมองไปข้างหน้า และพูดว่า “ อื้อ...ดี! ”
จากนั้นมาก็ได้พดู คุยกับคุณโยมMichiko Nakamura เป็ นส่ วนใหญ่ทางเฟสบุ๊ก จะไม่ค่อย
ได้คุยกับคุณโยมแหม่มเท่าไร
วันเวลาผ่านไปจาก มกรา กุมภา มีนา และเมษาด้วยการปฏิบตั ิศาสนกิจ มีการอบรมกรร
ฐานแก่พระนิ สิตระดับปริ ญญาโท ที่มวกเหล็ก พระนิ สิตระดับปริ ญญาตรี ที่หน่ วยวิทยบริ การ
มจร. ชัยภูมิ และหน่วยงานของรัฐ ที่สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรี อยุธยา

ตลอดจนอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่ นที่ ๒๑ จึงได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ว่าที่
พระธรรมทูตฯ รุ่ นที่ ๒๑ ได้ทราบว่า วัดระฆัง ญี่ปุ่นมีความต้องการพระธรรมทูตฯไปปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ ก็มีพระท่านมาแสดงตัวเป็ นการแนะนาตนเองว่า มีความสนใจอยากมาปฏิบตั ิศาสนกิจ
ด้วย
โครงการอบรมพระธรรมทูตฯสิ้ นสุ ดวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ไม่ได้อยูร่ ่ วม เพราะ
ต้องกลับเข้ากรุ งเทพฯในวันที่ ๒๔ เมษา เพื่อเตรี่ ยมตัวไปปฏิบตั ิศาสนกิจที่ประเทศเบลเยีย่ ม
ในระหว่างที่ปฏิบตั ิศาสนกิจอยูท่ ี่วดั ไทยธรรมาราม ประเทศเบลเยีย่ มกับท่านเจ้าคุณพระ
สุ ธี ญ าณวิเ ทศระหว่ า งวัน ที่ ๖ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘นั้น ก็ไ ด้ติ ด ต่ อ กับคุ ณ โยมMichiko
Nakamura อยูเ่ สมอ จนในที่สุดก่อนกลับจากเบลเยีย่ มสู่ ประเทศไทยประมาณ ๑ อาทิตย์เห็นจะ
ได้ คุณโยมก็แจ้งให้ทราบว่า "น้าแหม่มหาที่พกั ได้เรี ยบร้อยแล้ว แต่ตอ้ งให้เจ้าของบ้านเขามา
ปรับปรุ งภายในตัวอาคารโดยจะใช้เวลาสักอาทิตย์ นะเจ้าคะ" คุณโยมรายงานให้ทราบด้วยความ
หนักแน่นและมัน่ ใจ “ ”
“ เจริ ญพร สาธุ! ”
ก็ได้คุยกันระหว่างที่อยู่เบลเยีย่ มกับท่านเจ้าคุณสุ ธีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมมา
ราม และท่านเจ้าคุณปัญญาวชิราภรณ์ ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ...เราก็ดีใจ อะน๊ะ..ว่า วัดระฆังฯ
ก็จะมีชื่อในต่างประเทศกับเขาเหมือนกัน...
อยูเ่ มืองอะไร ขอรับ...
อยู่เมืองไอกาว่า.. ความที่ท่านเจ้าคุ ณสุ ธีญาณวิเทศไปประชุ มสัมมนาที่ญี่ปุ่น ไต้หวันอยู่บ่อย
ท่านจึงถามว่า เมืองไอกาว่าอยู่ทางด้านทิศไหนของโตเกียว เราก็มืดแปดด้านตอบท่านไม่ได้
เพราะเราก็เคยไปญี่ปุ่นเพียงครั้งเดียวเมื่อปี ๒๕๕๖
ดีเลย....เราจะไปจัดบวชหมู่ที่ญี่ปุ่นบ้าง....ท่านเจ้าคุณปัญญาวชิราภรณ์กส็ นับสนุน ดีครับ
..ดี ดี
พอกลับจากยุโรปแล้ว ไม่ กี่วนั โยมก็รายงานให้ทราบว่า กาลังจะทาสัญญาเช่ า เจ้าค่ ะ
หลวงพ่อ! จะเป็ นการเช่าในนามของหลวงพ่อและน้าแหม่ม เจ้าค่ะ...
ก็ตอ้ งมีเครื่ องอานวยความสะดวกในการสื่ อสารด้วยนะโยม....

“ เพียบเลยหลวงพ่อ... อินเตอร์เน็ต ทีวีไทย ครบค่ะ หลวงพ่อ...หลวงพ่อจะได้ไม่เหงา ”
โยมแหม่มตอบ
จะจัดทอดผ้าป่ า หลวงพ่อ! คุ ณโยมแหม่ มรายงานผ่านFb.....(นึ กสงสัยในใจ)ว่า..หา..
ทอดผ้าป่ า...เอ๊า ไม่มีพระ...ทอดยังไง! แต่กไ็ ม่ได้ทกั ท้วงโยมหรอก ก็ดว้ ยความเข้าใจ...โยมคง
หาปัจจัยไว้เป็ นกองทุนเผือ่ ไปถึงแล้วจะได้ไม่มีความขัดข้อง...เราก็นึกชื่นชมโยมอยูใ่ นใจ ....โยม
นี่ช่างมีความรอบคอบถี่ถว้ นดีเหลือเกิน....
อีก ๒ เดื อนแห่ งการรอคอยของโยมที่ญี่ปุ่น คุ ณโยมMichiko Nakamura ก็ถูกถามอยู่เรื่ อย
"เมื่อไหร่ พระจะมา?" โยมตอบคาถามนี้ จนเมื่อยหมดแล้ว ......ก็จดั ทอดผ้าป่ าไปแล้วนี่ ....เขาก็
ต้องถามเป็ นธรรมดา
เมื่ อรู ้ ว่าทุ กอย่างที่ญี่ปุ่นลงตัวแล้วก็เรี ยกพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่ นที่ ๒๑ ใหม่
ล่าสุ ด ๕ รู ปที่แสดงความจานงไว้ก่อนหน้านั้นมาพบที่วดั ระฆังโฆสิ ตาราม และถามท่านว่า มี
หนังสื อเดินทางกันแล้วทุกรู ปแล้วใช่ไหม? มีครับ......งั้นเราซื้ อตัว๋ เลย ซื้ อแต่เนิ่นๆ เราจะได้ตวั๋
ราคาถูก....แล้วก็แยกย้ายกันกลับวัดของแต่ละท่าน จากนั้นไปเป็ นเวลาประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง
เสี ยงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น... นมัสการครับ หลวงพ่อ... อื้อ....มีอะไร...ถามกลับตามสายไป
...คือ..ผมได้ขอ้ มูลใหม่วา่ พาสปอร์ตธรรมดาจะอยูใ่ นญี่ปุ่นได้เพียง ๑๕ วันเท่านั้นครับ.......เราก็
นึกในใจ ...ห้า ห้า(หัวเราะ) เอาแล้วสิ อยูไ่ ด้ ๑๕ วัน ในขณะพูดโทรศัพท์อยูน่ ้ นั ความคิดมันวิ่ง
ปรู๊ ดปร๊ าด เข้าพรรษาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม อ่อ..พอมีเวลา... จึงตอบพระไปว่า งั้นรอนะท่าน ผมทา
หนังสื อแป้ บหนึ่ง........
ด้วยความที่เราเองถือหนังสื อเดินทางราชการจึงสามารถพักอยูใ่ นญี่ปุ่นได้ ๙๐ วันเมื่อไป
ญี่ปุ่นครั้งแรก..... เกือบแล้วไหมหละ (มือใหม่ๆ...ไม่วา่ กัน)
จัดการร่ างหนังสื อเพื่อความรวดเร็ว ร่ างหนังสื อ ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ มีเนื้อความของจด
หมายถึงตัวพระธรรมทูตที่จะไปปฏิบตั ิศาสนกิจในต่างประเทศ(โดยองค์กรที่ตอ้ งการพระไปอยู่
ต่างประเทศเป็ นผูเ้ ขียนทั้ง ๓ ฉบับ) ฉบับที่ ๒ ถึงเจ้าอาวาสที่พระธรรมทูตฯสังกัด และฉบับที่ ๓
ถึงประธานสานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ เมื่อร่ างเสร็ จเรี ยบร้อยก็
จัดการส่ งทาง e-mail.ให้โยมMichiko Nakamura นาไปให้ประธานองค์กรของคนไทยในญี่ปุ่น
เซ็นชื่อ เท่านี้กเ็ ป็ นจดหมายนิมนต์อย่างเป็ นทางการแล้ว

ที่เราจัดการร่ างหนังสื อให้น้ ีกเ็ พราะญาติโยมเขาทาไม่เป็ นหรอก ยิง่ อยูห่ ่ างวัดมาเป็ น ๑๐
๒๐ ปี นี่ไม่ตอ้ งพูดเลยที่ตอ้ งใช้คาพูดให้ถูกต้องตามหลักการพูดที่เป็ นทางการกับพระนี้จะขนาด
ไหน
สาหรับเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิ ตารามนั้น ตั้งใจอยูแ่ ล้วว่าจะต้องกราบเรี ยนให้ท่านทราบ
อย่างเป็ นทางการ จึ งได้ถือโอกาสนี้ ร่างหนังสื อมี ใจความว่า สมาคมคนไทยในญี่ ปุ่นมี ความ
ประสงค์จะมี ที่พกั สงฆ์ไว้ใ ห้พ ระจากวัดระฆังฯไปปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จเป็ นประจาตลอดไป ใน
โอกาสนี้ จึงใคร่ ขออนุ ญาตพระเดชพระคุณใช้ชื่อวัดระฆังฯ มาเป็ นชื่ อสานักสงฆ์ว่า "วัดระฆัง
ญี่ปุ่น ชื่อภาษาอังกฤษว่า Watrakang Japan" และขอพระครู โฆสิ ตพุทธิ ศาสตร์ ผูช้ ่วยเจ้าอาวาส
วัดระฆังฯ ไปเป็ นประธานสงฆ์ในวัดแห่งนี้ดว้ ย
เราใช้เวลารอจดหมายจะถูกส่ งกลับมาประมาณอาทิตย์กว่าๆ ก็ได้รับจดหมายพร้อมราย
เซ็นของคุณโยมยุพรัตน์ พรหมวงศ์ ในนามของคนไทยในญี่ปุ่น
ได้โทรศัพท์แจ้งข่าวแก่พระธรรมทูตฯ ๔ รู ป คือ
๑.พระเลิศวรรธน์ ธนปญฺ โญ วัดอัมพวา กรุ งเทพฯ
๒.พระเกียรติกร กิตฺติเวที วัดศรี ศกั ดาราม เชียงราย
๓.พระสุ ภา เตชปญฺ โญ และ
๔.พระมหาถาวร กลฺ ยาณเมธี วัดใหม่ทองเสน กรุ งเทพฯ

ให้มารับจดหมายไปดาเนิ นการร่ างจดหมายอีกคนละ ๑ ฉบับเป็ นจดหมายยืนยันจากเจ้าอาวาส
ของวัดที่พระธรรมทูตฯสังกัด ถึ งประธานสานักงานกากับดู แลพระธรรมทูตไปต่ างประเทศ
พร้อมสิ่ งที่ส่งมาด้วยสาเนาหนังสื อนิมนต์ของเจ้าตัว และจดหมายขอตัวพระธรรมทูตที่ประธาน

องค์กรมีถึงเจ้าอาวาส พร้อมด้วยสาเนาวุฒิบตั รพระธรรมทูต (ถ้ามี) ตลอดถึงสาเนาหนังสื อสุ ทธิ
ที่ มีรายเซ็ นของเจ้าตัวรั บรองด้วย โดยการอ้า งถึ งหนังสื อ ที่ ...เรื่ อง การนิ ม นต์พระไปปฏิ บัติ
ศาสนกิจใน(ต่างประเทศ).... ลงวันที่..............
หนัง สื อ ฉบับ นี้ เมื่ อ เจ้า อาวาสเซ็ น ลงนามเรี ย บร้ อ ยแล้ว พระธรรมทู ต ฯจะต้อ งน าส่ ง
สานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ กรุ งเทพมหานคร พร้อมกับสาเนา
หนังสื อทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวนั้น โดยไม่ตอ้ งดาเนิ นการผ่านขั้นตอนของสานักงาน ศ.ต.ภ.แต่
ประการใด
เมื่อทุกท่านยื่นหนังสื อแล้ว ก็รอผลการพิจารณาของ มส.ในเว็บไซท์ซ่ ึ งช่ างสะดวกดีกว่า
เมื่อ ๑๐ ปี ก่อนเป็ นไหนๆ ก็อีกนะแหละ ถ้าไม่ตอ้ งการให้มีปฏิฆะเกิดขึ้นภายในใจ ก็ตอ้ งหลัง
การประกาศของ มส. ๓-๕ วันผ่านไปแล้ว เพราะกว่าหนังสื อแจ้งมติ มส.จะไปถึงกรมการกงสุ ล
และกรมฯจะต้องส่ งมติ มส. ไปตามสานักงานทาหนังสื อเดิ นทางที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย ก็ตอ้ งกินเวลาบ้าง ยิง่ ถ้าประจวบเหมาะกับวันหยุดหลายวัน นี้กย็ งิ่ ใจจะขาด เพราะ
ไหนวันกาหนดเดินทางก็ใกล้เข้ามา ไหนจะต้องยื่นขอวีซ่า ไหนสายการบินที่ต้ งั ใจจะโดยสาร
อาจไม่มีที่นงั่ ให้ วันเข้าพรรษาก็ใกล้เข้ามาทุกวัน ฯลฯ ถ้าท่านต้องการไวแบบทันใจเลย เมื่อท่าน
ทราบข่าวมติ มส.ทางเว็บไซท์แล้ว วันรุ่ งขึ้น ให้ท่านตรงไปที่กรมการกงสุ ล ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุ งเทพฯได้เลย และการไปติดต่อทาหนังสื อเดินทางของพระภิกษุจะต้องเตรี ยมสาเนาเอกสาร
คือ สาเนาหนังสื อสุ ทธิ สาเนาทะเบียนบ้าน(วัด) สาเนาเปรี ยญธรรม (ถ้ามี)สาเนาตราตั้งสมณ
ศักดิ์ (ถ้ามี) พร้อมเอกสารต้นฉบับไปด้วย จาเลขลาดับที่รายชื่อของเราในประกาศมติ มส.หน้าที่
เท่าไร และปัจจัยค่าธรรมเนียมไปด้วย ก็จะสะดวกไม่ตอ้ งเสี ยเวลา จะให้เขาส่ งถึงวัด หรื อ จะไป
รับด้วยตนเองก็สะดวกดี การไปทาหนังสื อเดินทางของพระภิกษุน้ นั เจ้าหน้าที่เขาอานวยความ
สะดวกให้ดีมากๆ ทุกแห่ ง ขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้ ดว้ ย อาจมี เป็ นบางคนที่หน้าไม่ค่อยตรง
เท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่ ๙๙% ก็บริ การด้วยใบหน้าและน้ าใจที่ดีเยี่ยม หนังสื อเดิ นทางที่ได้มาจะ
เป็ นหนังสื อเดินทางราชการ
ส่ วนของประธานสงฆ์วดั ระฆัง ญี่ปุ่น ไม่ตอ้ งทาเพราะมีอยูแ่ ล้ว เมื่อหนังสื อเดินทางพร้อม
ทุกรู ปแล้ว ๓ รู ปแรก คือ พระครู โฆสิ ตพุทธิ ศาสตร์ พระสุ ภา เตชปญฺ โญ และพระมหาถาวร กลฺ
ยาณเมธี จึงจัดการซื้อตัว๋ โดยสารของสายการบิน Japan Airlines ในราคา ๒๖,๐๐๐ บาท เดินทาง

วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เป็ นวันแรม ๑ ค่า เดือน ๘ ซึ่ งเป็ นวันอธิ ษฐานเข้าพรรษาพอดี นับ
จากวันซึ้อตัว๋ ถึงวันเดินทางก็เป็ นเวลาร่ วมหนึ่งเดือนเต็มจึงจะถึงวันเดินทาง
ทั้งญาติโยมผูร้ อคอยที่ญี่ปุ่นและผูเ้ ดินทางก็มีเวลาเท่ากันคือ ๑ เดือน แต่มนั ช่ างคืบคลาน
ไปด้วยความเชื่ องช้าเสี ยเหลือเกิน...ท่านว่าอย่างนี้ นะ....ว่า กลางคืนนั้นยาวนานสาหรับคนที่
นอนไม่หลับ หนทางยาวไกลสาหรับคนผูเ้ มื่อยล้า.....กาลเวลานี้เชื่องช้าสาหรับผูร้ อคอย......
ทาไมเราไม่เดิ นทางพร้อมกันทั้ง ๕ รู ป ก็เพราะว่า ถ้าเดิ นทางพร้อมกัน เราจะต้องกลับ
พร้อมกันทั้ง ๕ รู ปด้วยเหตุผลที่เราได้วีซ่าให้พานักอยู่ในญี่ปุ่นเพียง ๙๐ วัน แล้วใครจะเฝ้ าวัด?
ด้วยประสบการณ์ของคุณโยมMichiko Nakamura ที่เคยค่าหวอดอยูก่ บั การเข้าออกประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นของพระที่มาจาพรรษาที่ประสบกับปั ญหาเรื่ องระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พานัก
ในญี่ปุ่น ได้ให้คาแนะนาอันเต็มไปด้วยเหตุผลที่ดีเยีย่ มไม่เช่ นนั้นวัดก็จะต้องถูกปิ ด เพราะขาด
ช่วงพระที่อยูป่ ระจา
ในขณะที่ ร อวัน เดิ น ทาง ก็ไ ด้เ ตรี ย มสิ่ ง ของที่ จ าเป็ นและหาไม่ ไ ด้ใ นญี่ ปุ่น เช่ น เที ย น
น้ ามนต์ สายสิ ญจน์ บาตรน้ ามนต์ พระพุทธรู ป แจกัญ เชิ งเที ยน กระถางธู ป ธงชาติไทย ธง
ธรรมจักร ฯลฯ
ใกล้ว นั เดิ น ทางเข้า มา เหลื อ ประมาณ ๒ อาทิ ต ย์เ ห็ น จะได้ พอดี ค ณะพุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นดั ประชุ มประจาเดือนก็มีวาระการประชุ มหลาย
อย่างรวมทั้งการที่จะจ้างผูเ้ กษียณอายุให้ทางานต่อไปอีก ๑ ปี งบประมาณ ก็ประชุมกันตามวาระ
๑ ๒ ๓ ก็มาถึงวาระการจ้างผูเ้ กษียณอายุให้ทางานต่อไป จึงได้แจ้งในที่ประชุมว่า "สาหรับพระ
ครู โฆสิ ตพุทธิศาสตร์น้ นั คงต้องขอตัวที่จะไม่ต่อการปฏิบตั ิงานสอน เพราะจะไปปฏิบตั ิศาสนกิจ
ที่ ประเทศญี่ ปุ่น" แต่ ด้วยความกรุ ณาของท่ านคณบดี คณะพุทธศาสตร์ ท่ านมี เมตตาว่า ....ไม่
เป็ นไร....ต่อไปก่อน กลับมาก็มาสอนได้....ก็เอ๊า...เมื่อท่านมีความกรุ ณาอย่างนี้ ก็ไม่มีอะไรที่
จะต้องให้เหตุผลอีก...ทีน้ ี ..พอได้เวลาบ่าย ๔ โมง ๓๐ นาทีเย็นได้เวลาเลิกงานมารอขึ้นรถบัส
มจร.กลับกทม.กันก็มีผมู ้ าทักว่า "เห็นว่าจะไปญี่ปุ่น จะไปอยูว่ ดั ไหน? ใครเป็ นเจ้าอาวาส?....อยู่
เมืองอะไร?....อยูใ่ นโตเกียวไหม?...อยูไ่ กลจากโตเกียวไหม?...." เราก็ตอบว่า "วัดระฆัง ญี่ปุ่น เรา
เป็ นเจ้าอาวาสเอง กว้างไหม..เนื้อที่เท่าไร...โอ้ย..จิปาถะคาถาม ตอบได้เป็ นส่ วนน้อย
ก็เ ลยมานึ ก ในใจว่า มันเหมื อนการตกลงที่ จ ะแต่ ง งาน แต่ ยงั ไม่ เห็ น หน้า เจ้าสาว..... แล้ว มี
แขกเหรื่ อมาถามว่า เป็ นไง! เจ้าสาวสวยมัย๊ ? เจ้าบ่าวก็อึก...อัก ไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังอย่างไง.....

พอดีวนั ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีงานฉลองอายุวฒั นมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้า
อาวาส เรื่ องราวก็กระจายไปทัว่ แล้วท่านพระครู ธรรมธรองอาจ ฉนฺ ทธมฺ โม ซึ่ งเป็ นพระ
ครู ฐานาฯของหลวงพ่อเจ้าอาวาส และเป็ นผูต้ ิดตามสนองงานหลวงพ่อ มาถาม....
่ ี่ปุ่นหรื อครับ?
ทราบข่าวว่า...ท่านอาจารย์จะไปอยูญ
...ใช่....วัดระฆัง เรานะ ไปช่วยกันหน่อย....
ท่านพระครู ธรรมธรฯ ยินดีมากที่จะช่วยเหลือ......จะไปวันไหน.....จะเปิ ดวัดวันไหน....
เอาอีกแล้ว อึก อักอีกแล้ว...ก็ตอบได้แต่เพียงว่า..ไปญี่ปุ่นแน่นอน ๑๐๐%
มีรูปกุฏิไหมครับ......
พอดีโยมMichiko Nakamura ถ่ายภาพกุฏิส่งไปให้ดู แต่กไ็ ม่ได้รายละเอียดเท่าใดนัก....
ด้วยเหตุที่เราเป็ นพระค่อนข้างโบราณซะหน่อย....ไลน์...เลย อะไรก็ไม่เป็ น
ไม่มีหรอก....ผมคุยกับโยมทางเฟสบุค...แฮ แฮ! ก็ใช่วา่ จะโบราณ เน๊าะ....
ท่านพระครู ธรรมธรฯแนะนาให้โยมส่ ง...IDCODE (มันเป็ นอะไรก็ไม่รู้ welcom จริ งๆ) แล้วโยม
ก็ส่งให้ เราจึงได้สนทนากันแบบ video conference เห็นภาพด้วยโดยผ่าน Iphone ของท่านพระ
ครู ธรรมธรฯนัน่ แหละ
ผมไปยุโรปกลับมาก่อนนะ ท่านอาจารย์อยากได้อะไรบ้าง....
ไว้ท่านกลับจากยุโรปก่อนนะ......เดี๋ยวบอก....
วันแรม ๑๕ ค่ า เดื อน ๘ แรก เพราะปี นี้ มี เดื อ นแปด ๒ ครั้ ง เพราะฉะนั้น จะต้องเข้าพรรษา
กลางเดือน ๘ หลัง(ลักษณะอย่างนี้ ๔ ปี จะมีครั้งหนึ่ง) ก็เป็ นวันปาฏิโมกข์ พระเดชพระคุณหลวง
พ่อก็ลงด้วย เลยได้โอกาสนาจดหมายซึ่งสมาคมคนไทยมีไปถึงหลวงพ่อไปถวายท่าน......
"พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ นี้ เป็ นหนังสื อจากญาติโยมคนไทยในญี่ปุ่นถึงหลวงพ่อ
ขออนุญาตใช้ชื่อที่พกั สงฆ์ในญี่ปุ่นว่า 'วัดระฆัง ญี่ปุ่น/Watrakang Japan'และขอตัวเกล้ากระผม
ไปเป็ นประธานสงฆ์ดว้ ย" เอกสารที่นาถวายหลวงพ่อก็มีจดหมาย และมีบญ
ั ชี รายชื่ อพร้อมราย
เซ็นผูท้ ี่จะอุปถัมภ์วดั เพื่อให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสมัน่ ใจว่า เมื่อท่านยอมให้ผชู ้ ่ วยท่านไปอยู่ญี่ปุ่น
แล้วรับรองได้วา่ ....น้ าหนักต้องเพิ่มแน่ๆ...!!!!

วันนี้เป็ นวันเพ็ญกลางเดือน ๘ เข้ามาถึง เช้าวันนี้ยงั ปฏิบตั ิภารกิจด้วยการอบรมกรรมฐาน
ให้แก่ญาติโยม ณ ห้องปฏิบตั ิธรรม ร.ร. พระปริ ยตั ิธรรมพรหมรังสี ทั้งวัน และมีโอกาสได้บอก
ลาญาติโยมที่มาปฏิบตั ิธรรมว่า พรรษานี้ จะไปจาพรรษาที่ญี่ปุ่น.....ตกบ่ายก็ลงปาฏิโมกข์ จึงได้
ถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อเจ้าอาวาส และตกเย็นก็ไปกราบลาท่านเจ้าคุณพระราชประสิ ทธิ วิมล
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯรู ปที่ ๑ ท่านก็ให้พร...ขอให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขในฐานะที่ไปปฏิบตั ิงานเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในนามวัดระฆังฯ ท่านได้ถวายตาลปัตรงามๆ ๑ ด้าม นาไปใช้.....
ในเย็นวันนั้น พระครู ธรรมธรองอาจ ฉนฺ ทธมฺ โม ก็มาพบที่กุฏิ แจ้งว่าจะมีพระครู พิพิธกิจจาธร
ผูช้ ่ วยเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ จะเดินทางไปด้วยในวันเสาร์ ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘ เพื่อไปร่ วมงาน
เปิ ดตัววัดที่จะมีข้ ึนในวันที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๕๘ และจะพักอยูใ่ นญี่ปุ่นสัก ๗ วัน.......
"ผมได้เตรี ยมธงสายประดับ ธงชาติ ธงธรรมจักร โต๊ะหมู่บูชา ผ้าไตร ผ้าระบายไปด้วย"
พระครู ธรรมธรฯ แจ้งให้ทราบ
ก็รู้สึกอบอุ่นใจ ดีใจที่ ๒ พระครู ได้แสดงออกถึงความจริ งใจและพอใจที่จะร่ วมงานพระ
ศาสนาในดินแดนอาทิตย์อุทยั .....ท่านอาจารย์ให้ใครมารับผมน๊ะ พรุ่ งนี้( ๑ ส.ค.) ที่สนามบินนาริ
ตะ อาคาร ๑ สายการบินไทย เวลา ๑๕ นาฬิกา ๔๕ นาที .....
ก็รู้สึกขอบคุณท่านทั้ง ๒ รู ป ซึ่ งทาให้งานเปิ ดตัววัดระฆัง ญี่ปุ่นมีสีสัน มีพระสงฆ์ครบองค์สงฆ์
พอดิบพอดี
สนทนากันพอสมควรแก่เวลาแล้วท่านก็กลับกุฏิ ฝ่ ายเราก็นดั แนะกับเพื่อนร่ วมเดินทาง
คือ พระธรรมทูตฯที่จะเดินทางให้พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสวรรณภูมิ เวลา ๕ นาฬิกา ๓๐
นาที และสาตรวจดูขา้ วของที่จะนาติดตัวไปด้วย เช่น หนังสื อเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบิน และที่สาคัญ
ไม่แพ้สิ่งอื่นก็คือที่อยูใ่ นประเทศปลายทางที่เราจะไปพักพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ... ๓ ทุ่มครึ่ ง
แล้ว...สรงน้ า ๔ ทุ่มจาวัตร....
ตื่นจากจาวัตรเช้าวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๓ นาฬิกา ทาภารกิจส่ วนตัวเสร็ จ
เรี ยบร้อย สารวจดูปลัก๊ ไฟจัดการถอดให้เรี ยบร้อย...
๔ นาฬิกา ๓๐ นาที หลานชายที่จะไปส่ งที่สนามบินก็มาถึง นากระเป๋ า บาตร ตาลปัตรไป
ขึ้นรถ เช้าวันนี้รถบนเส้นทางไปสนามบินไม่ติด และไม่ตอ้ งขึ้นทางด่วน อาจเป็ นเพราะยังเช้าอยู่
ก็เป็ นได้ ใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาทีกถ็ ึงสนามบินสุ วรรณภูมิ พอผ่านประตูเข้าไป และมองหา

เค๊าน์เตอร์ ตรวจสอบสัมภาระเดินทางขาออกของสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ส ก็พอดีเห็นพระ
ธรรมทูตฯนัง่ รออยู่ เราจึงพร้อมกันไปเข้าคิวตรวจสัมภาระเดินทางขาออก ดูเหมือนว่าเราจะได้
เป็ นคนแรก ...ไม่มีปัญหาเรื่ องน้ าหนักแต่ประการใดเพราะเรามีกระเป๋ าเพียงรู ปละใบเท่านั้น...
เสร็จจากนั้นก็มานัง่ กรอกบัตรขาออก
๖ นาฬิกาตรงเราเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง(น่าจะเป็ นตรวจคนออกเมืองจะถูกกว่า เน๊าะ...)
เพื่อไปสู่ ประตูข้ ึนเครื่ องบินเจแปน แอร์ไลน์ส รอเวลาที่จะขึ้นเครื่ องจนได้เวลา เช้าวันนี้เราไม่ได้
ฉันเช้าเลย ยกเว้นกล้วยน้ าหว้าคนละลูกที่ถือติดมือมาด้วย
ได้เวลา ๗ โมง ๔๐ นาที ขึ้นเครื่ องเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเจแปนแอร์ไลน์สมาบอกเรา
ให้ข้ ึนเครื่ อง โปรดสังเกตว่า ทุกสายการบินในสุ วรรณภูมิน้ ี ผูท้ ี่จะขึ้นเรื่ องก่อนผูโ้ ดยสารอื่นๆก็
คือพระภิกษุ และคนสู งอายุที่นงั่ รถเข็น (ยังกับเคยใช้มาหมดทุกสายการบินแล้วเน๊าะ สันนิษฐาน
เอา) ที่ปล่อยให้ข้ ึนเองก็มี แต่นอ้ ยมาก
เวลา ๘ โมง ๑๐ นาที ได้เวลาเหินฟ้ าสู ้กรุ งโตเกียว(นาริ ตะ) เมื่อเครื่ องทะยานขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ า
และตั้งลาได้แล้ว พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินนาผ้าร้อนมาให้เช็ดมือ ตามด้วยของขบเคี้ยว น้ า
ดื่ม และข้าวซึ่งจะกลายเป็ นทั้งภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลในมื้อเดียวกัน
บนเครื่ องนั้นมีพนักงานต้อนรับหญิงสัญชาติไทย ๒-๓ คนเห็นจะได้ เค้าก็รักษาวัฒนธรรมไทย
ได้ดีนะ
เครื่ องบินใช้เวลาบิน ๖ ชั่วโมงก็มาถึงสนามบินนานาชาตินาริ ตะ เครื่ องเข้าเทียบหลุม
จอดแล้ว ลงจากเครื่ องบินไปสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง.....
เพราะเคยมาญี่ปุ่นแล้วครั้งหนึ่ ง และหนังสื อเดินทางที่ใช้อยู่กใ็ ช้มา ๔ ปี แล้ว มีรอยประทับตรา
มากมาย แสดงว่าเคยไปต่างประเทศมามากต่อมากแล้ว เจ้าหน้าที่จึงไม่ถามสักคาเดียว
ผิดกับพระธรรมทูตฯอีก ๒ รู ป เพราะถือหนังสื อเดินทางยังใหม่ และอุ่นๆอยูเ่ ลย จึงโดน
ซักซะ.....ท่านจะไปอยูท่ ี่ไหน อยูก่ บั ใคร มาทาอะไร มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ไหม.... เห็น
ไหมหละ! เราเตรี ยมชื่อที่อยู่ หมายเลขโทร....เรี ยบร๊ อย...ไม่ง้ นั ยุง่ แน่เลย.... เขาคงโทรเข้าวัด แต่
เผอิญไม่มีใครอยู่วดั ด้วยเหตุที่ไปรับที่สนามบินนาริ ตะกันหมดจึงไม่มีใครรับสาย กว่าจะออก
จากด่านได้ นานมาก

รับกระเป๋ าจากสายพานแล้ว รอแล้ว รออีก มองซ้ายมองขวา มองขึ้นข้างบนบ้างว่าพระ
ผ่านด่านตรวจฯมาได้หรื อยัง... ยังไม่เห็น ใจก็คิดห่ วงพระ....อยากจะขึ้นไปดูพระ...ทาไมนานจัง
ก็พอดีพนักงานต้อนรับหญิงไทยไปรับกระเป๋ าที่สายพานเดินกาลังจะผ่านหน้าเราไป...
หนู! หลวงพ่อขอฝากกระเป๋ าแป๊ บหนึ่งได้ไหม? จะวิง่ ขึ้นไปดูพระว่า ทาไมนานจัง.......
คงไม่ได้ค่ะ...เพราะหนูตอ้ งรี บไปค่ะ.....
อ๋ อ..หรื อ.....เอ้อๆไปสิ ไปสิ
ในใจเราก็ไม่คิดว่าเขาใจแคบหรอก....แต่คิดว่า เขาคงรี บไป และไปให้ทนั กลุ่มเพื่อนๆ
พนักงานที่เดินไปก่อนแล้วกระมัง?...หรื ออาจเป็ นกฎของเขาก็ได้ที่หา้ มไม่ให้รับฝากสิ่ งของใดๆ
จากผูโ้ ดยสาร....ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย......
เพราะส่ วนใหญ่ที่เคยเห็นพนักงานต้อนรับ จะเดินไปพร้อมๆ กันเป็ นกลุ่มเช่ นนั้นจริ งๆ จึงบอก
เขาไปว่า...ไปสิ ..ไปสิ
เมื่อความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว เราก็เลยไม่ได้คิดว่าเขามีจิตใจแคบหรอกนะ
....คือโดยทัว่ ไปแล้ว....เพื่อความปลอดภัยในสนามบิน เขาจะไม่อนุญาตให้ใครปล่อยกระเป๋ าทิ้ง
ไว้โดยปราศจากผูด้ ูแลเป็ นอันขาด เพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าทิ้งกระเป๋ าไว้โดยลาพัง จึงต้องรอพระ
ให้ท่านแก้ปัญหาเอง
อาจมีคาถามว่า ทาไมต้องเป็ นพนักงานหญิงคนนี้? ก็เพราะว่าขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ภาคพื้นดินมาคอยอานวยความสะดวกเลย และเขาก็เป็ นคนไทย พูดภาษาไทยด้วย
สักพักใหญ่ ๆ เมื่ อมองขึ้ นไปชั้นบน ก็เห็ นพระกาลังเดิ นมา เราก็ค่อยอุ่ นใจที่ ไม่ ตอ้ งตามไป
แก้ปัญหาอะไรอีก
เอ๊า...เอารถเข็นมา เอากระเป๋ าใส่ ....เรี ยบร้อย เราก็เดิ นผ่านด่ านสุ ลกากร มีพระ ๓ รู ป
กระเป๋ าใหญ่ ๓ ใบ และกระเป๋ าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ หิ้ ว อยู่ใ นมื อ คนละกระเป๋ า น่ า จะเป็ น
ผูโ้ ดยสารสุ ดท้ายเลยก็เป็ นได้ เพราะนานมาก
เราเดินผ่านช่องที่มีตวั หนังสื อสี เขียว และยืน่ ใบกรอกชื่อสิ นค้าและจานวนเงินที่เรานาติดตัวมา
ที่กรอกลงไปในแบบฟอร์มเรี ยบร้อยแล้วนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่สุลกากร ในแบบฟอร์มที่กรอกนั้น
ไม่มีการระบุไว้หรอกว่าจานวนเงินเท่าไร แต่เขามีช่องว่างไว้ ให้เราเติมตัวเลขลงไปตามที่เรามี

ถ้ามีมากเขาก็คงจะต้องถามว่าจะเอาเงินไปทาอะไรมากขนาดนี้ อย่างดีเขายึดไว้ก่อน จนกว่าเรา
จะตอบคาถามได้เป็ นที่น่าพอใจ แต่เผอิญว่าเราไม่ มี แม้แต่อาหาร ผลไม้ หรื อผลิตภัณฑ์จาก
การเกษตรอื่ นใดก็ตามเราก็ไม่มี ยกเว้นบาตร พระพุทธรู ป บาตรน้ ามนต์ สายสิ ญจน์ ผ้าไตร
ตาลปัตร ก็เลยผ่านสบายๆ
เรื่ องอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรนี้ นอกจากญี่ปุ่นแล้ว เช่ น อเมริ กา ออสเตรเลีย ก็
เข้มงวดเรื่ องที่ผโู ้ ดยสารนาอาหาร และผลิตภัณฑ์การเกษตรติดตัวมาทานเองเป็ นอย่างยิง่ จริ งๆ
แล้วประเทศเหล่ า นี้ เขาก็สั่งสิ นค้าการเกษตรของเรามาขายอยู่แล้ว ทุ กอย่างมี ค รบ เช่ นกะบิ
น้ าปลา ผักต่างๆ แม้แต่ฝักเพกายังมีขาย เพราะฉะนั้นใครจะเข้าญี่ปุ่น ไม่ตอ้ งนาปลาร้าบองมา
เขามีขาย เอาเงินมาพอสมน้ าสมเนื้อกับเวลาที่เราจะอยูใ่ นญี่ปุ่นก็พอแล้ว ไม่เช่นนั้น ถ้าเขาตรวจ
พบและจับโยนทิ้งแล้วจะเสี ยใจ
พอพ้นเขตหวงห้าม ผ่านประตูออกมาก็เห็นคุณโยมMichiko Nakamura และโยมแหม่ม
ยืนรออยู่ ทุกฝ่ ายมีใบหน้าที่บ่งบอกถึงความโล่งใจที่ได้พบกัน โยมก็ดีใจที่พระผ่านออกมาได้
โดยไม่มีปัญหาอะไรให้ตอ้ งตามไปแก้ พระก็ดีใจที่มีผมู ้ ารับ และมีความอุ่นใจว่าไม่ตายแน่ มีวดั
ให้จาพรรษาแน่ๆ......
เมื่อทักทายกันตามสมควรแล้ว โยมก็เข็นรถกระเป๋ านาเราไปหาทางลงเพื่อไปยังที่จอดรถ
....(หัวเราะ)หาทางออกไม่เจอ.... พอดีเห็นตารวจเดินผ่านมา โยมจึงเดินไปถาม น่าประทับใจที่
ตารวจเค้าเอาใจใส่ ช่ วยนาเราไปจนถึงทางออก สมกับเป็ นผูบ้ าบัดทุกข์บารุ งสุ ขแก่ประชาชน
โดยแท้
โยมเดิ นเข็นรถนาเราข้ามทางม้าลายไปไม่ ไกลนักก็ถึง รถตูท้ ี่ น ามารั บจอดอยู่แล้วจึ ง
จัดการนากระเป๋ าขึ้นรถ เมื่อขึ้นนั่งในรถเรี ยบร้อยแล้ว ต่างฝ่ ายก็แนะนาตัวแก่กนั และกันตาม
ธรรมเนียม.....
คนขั บ รถชื่ อ พี่ ห งา มี แ ม่ บ้ า นเป็ นคนไทย พู ด และเขี ย นภาษาไทยได้ และศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทย......
คนนี้ชื่อแม่องุ่น (Michiko Nakamura) คนนี้ชื่อยุพรัตน์......
(เราบ้าง) รู ปนี้คือพระสุ ภา รู ปนั้นชื่อพระมหาถาวร ทั้ง ๒ รู ปอยูว่ ดั ใหม่ทองเสน กรุ งเทพฯ
ส่ วนพระครู โฆสิ ตพุทธิศาสตร์ ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิ ตารามไม่ตอ้ งแนะนา...

พวกโยมมาถึงสนามบินตั้งแต่บ่าย ๒ โมง.......
โฮ้!..........เราอุทาน
ก็ตอ้ งให้แน่นอนไว้ก่อนแหละท่าน...โยมตอบ
ทาให้เราได้เห็นความต้องการอยากได้พระอย่างใจจดจ่อ รอค่อยด้วยความอดทนมาเป็ นเวลา
แรมเดือน ขออนุโมทนา จริ งๆ
ขณะที่รถกาลังวิ่งออกจากเมืองนาริ ตะ ผ่านโตเกียว สู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองอายาเส่ และ
เมืองเอบินะ ถึงเมืองไอกาว่า ซึ่งเป็ นเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์ ระหว่างทางก็คุยกันถามข่าวคราว
กัน หลับบ้าง ตื่นบ้าง แวะเข้าห้องน้ าบ้าง ใช้เวลา ๓ ทุ่มโดยประมาณเราก็ถึงที่พกั สงฆ์แล้ว
ทักทายกับญาติโยมท่านอื่นที่เพิง่ มารับ ณ ที่พกั สงฆ์น้ ีกม็ ี แล้วก็ให้นาพระพุทธรู ปมาประดิษฐาน
ไว้บนโต๊ะพร้อมเครื่ องบูชาแล้ว ฉันน้ าปานะเสร็จแล้วก็นาญาติโยมทาวัตรเย็น เจริ ญพุทธมนต์
โดยย่อ แล้วบอกเขตที่พระจะต้องอยูจ่ าพรรษา ตะวันออก ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ให้เป็ นที่รู้
กันระหว่างพระสงฆ์ แล้วกล่าวคาอธิษฐานจาพรรษา ตลอดจนปรารภถึงการมาสู่ ที่พกั สงฆ์แห่ง
นี้ดว้ ยปรารภเหตุอะไร
ในเวลาประมาณ ๓ ทุ่มเย็นแก่ๆ ของวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘นั้น เสร็จจากทาวัตร ก็
เลยถือโอกาสประชุมญาติโยมเป็ นการแนะนาตัวไปด้วย ต่างฝ่ ายก็มีแต่ความดีอกดีใจว่า ชาวไทย
ในไอกาว่ามีวดั แล้ว..... ไม่ตอ้ งไปทาบุญที่วดั ไกลๆอีกต่อไปแล้ว........
จึงได้เล่าประสบการณ์ที่เคยได้ยนิ ได้ฟังมาเกี่ยวกับการมีวดั ในต่างประเทศ ซึ่ งมีความ
แตกต่างจากการมีวดั ในประเทศไทยเรามาก เพราะในประเทศไทยบ้านเมืองเรานั้นมีตน้ ทุน
มัน่ คงแล้ว พระสงฆ์จึงไม่ลาบากมากนัก เพียงแต่ทากิจวัตรของท่านให้สมบูรณ์ ทายกวัดอาจมา
วัดบ้างไม่มาวัดบ้างก็ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะพระสามารถบิณฑบาตฉันเองได้
แต่สาหรับในต่างประเทศแล้วปัจจัย ๔ นั้น ก็ตอ้ งเริ่ มจากศูนย์ คือ
๑.เครื่ องนุ่งห่มก็ตอ้ งเสริ มเข้ามาอีกเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นที่จะได้สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมให้ได้ จึงอาจจะทาให้ดูแปลกไป
๒.อาหารบิณฑบาต ในต่างประเทศจะไปเดิ นบิณฑบาตเหมือนในประเทศไทยไม่ได้
ยกเว้นมีการนัดแนะกันระหว่างญาติโยมในละแวกนั้นซึ่ งพอที่จะมารวมกันใส่ บาตรได้ เช่นวัด
ไทย แอล เอ อเมริ กา จะมีพระไปบิณฑบาตในวันเสาร์ที่ชุมชนคนไทย วัดพุทธวราราม เดนเวอร์

อเมริ กาจะขับรถไปรับปิ่ นโตที่ร้าน เผลอๆ มีโยมนาอาหารมาถวายไว้ต้ งั แต่เย็นวันนี้ ให้เก็บใส่
ตูเ้ ย็นไว้ กาชับไว้วา่ "พรุ่ งนี้นาออกมาเว็ฟ ฉันนะท่าน...." ก็เพราะโยมไม่มีเวลามาทาบุญ...ถ้าไม่
มาตอนเย็นเช่ นนี้ ก็คือหมดโอกาส นี้ คือความน่ารักของคนไทยที่มีต่อพระสงฆ์ในต่างแดน ใน
ยุโรปจะมี แม่ ครัวทาภัตตาหารถวาย อาจมี บา้ งในเวลาที่ฉุกเฉิ นจริ งๆ ก็อาจได้ฉันรสพระทา
บางครั้งเจ้าภาพเพลก็นิมนต์ไปฉันที่ร้านบุฟเฟต์ ความที่อยากให้พระท่านเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
วัดไทยพุทธคยา อินเดีย จะมีแม่ชีเป็ นแม่ครัว ซึ่ งมีความเป็ นอยูใ่ กล้เคียงกับเมืองไทยแต่กไ็ ม่ร้อย
เปอร์เซ็นต์ ส่ วนในวันอาทิตย์แทบทุกที่ไม่วา่ ในอเมริ กา หรื อ ยุโรป ญาติโยมจะมีความสุ ขมากๆ
ที่ได้มาทาอาหารถวายเพลพระ เสร็ จแล้วก็รับประทานอาหารร่ วมกัน ได้คุยกันสนุ กสนาน...นี่
แหละชาวพุทธไทยที่มีเลือดพุทธที่ได้รับการสัง่ สมมาจากบรรพบุรุษไทย
๓.เสนาสนะ ประการแรกถ้ายังไม่เป็ นวัดอย่างเต็มรู ปแบบนัก ก็ตอ้ งเช่าบ้าน ทีน้ ี การเช่ า
บ้านมาทาเป็ นวัดนี่ ก็ตอ้ งเป็ นฆราวาสเป็ นผูเ้ ช่ าเพราะพระทาเองไม่ ได้ ยิ่งสถานภาพของเจ้า
อาวาสยังไม่มนั่ คงในทางกฎหมายในประเทศนั้นด้วยแล้ว ยิง่ ต้องมีกลุ่มของฆราวาสเป็ นหลักที่
เข้มแข็งให้ได้ เพราะฉะนั้นกลุ่มชนภายในวัดจึงมี ๒ กลุ่ม คือ พระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง และฆราวาส
อีกกลุ่มหนึ่ ง ทีน้ ี คาว่า "วัด" โดยวัฒนธรรมประเพณี น้ นั ภายในวัด ผูท้ ี่จะต้องเป็ นเจ้าอาวาสก็
ต้องเป็ นพระ ซึ่ งต้องบริ หารจัดการไปตามวัฒนธรรมประเพณี ของพระ ถึงแม้ว่ากฎหมายคณะ
สงฆ์ไทยจะไม่มีผลบังคับใช้ไปถึงการปกครองคณะสงฆ์ในต่างแดนก็ตาม ยกเว้นคณะสงฆ์ใน
ประเทศมาเลเซี ยที่เลียนแบบการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ถึงแม้ว่าฆราวาสจะเป็ นผูเ้ ช่ าบ้าน
แต่กม็ ีฐานะเป็ นเพียงลูกศิษย์ที่คอยรับใช้เท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงต้องมีระเบียบที่เรี ยกว่า Bylaws
ของวัดเพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ท้ งั ของกลุ่มที่เป็ นพระสงฆ์ และของกลุ่มที่เป็ นฆราวาส ซึ่ งต้อง
แยกกันอย่างจัดเจน ทั้งนี้ ก็เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาที่ว่า "เจ้าอาวาสอยู่บา้ น สมภารอยู่วดั " ถ้าเกิ ด
ปั ญ หาเช่ น นี้ ขึ้ นภายในวัด แล้ว ละก็ มี แ ต่ จ ะท าให้ ก ารบริ ห ารวัด เป็ นไปด้ว ยความล าบาก
โดยเฉพาะก็ ๒ กลุ่มภายในวัดนัน่ แหละ.........
๔.เภสัชชะ อันนี้กม็ ีปัญหา อะไรหละที่เป็ นปั ญหา? หรื อแม้แต่ประเทศไทยเองเดี๋ยวนี้ ก็
ยังมีวฒั นธรรมการฉันเภสัชที่แปลกไปมากๆ แต่กด็ ดั แปลงเสี ยจนดูแล้วเป็ นที่ยอมรับกันในทาง
โลกวัชชะได้ มี อยู่ครั้งหนึ่ งเคยไปปฏิ บตั ิ ธรรมกับกลุ่ มท่ านโกเอนคะ ตกเย็นวันแรกของการ
ปฏิบตั ิ เขามานิ มนต์ให้ไปฉันน้ าปานะว่า "นิ มนต์ท่านไปฉันเภสัชชะ" เภสัชชะในที่น้ ี ก็คือน้ า
ปานะนัน่ เอง และน้ าปานะในที่น้ ีถา้ เรี ยกให้ถูกตามศัพท์กค็ ือ "น้ าอัฐบาน" ซึ่งก็ได้แก่

๑.น้ ามะม่วง
๒.น้ าชมพู่หรื อน้ าลูกหว้า
๓.น้ ากล้วยมีเม็ด
๔.น้ ากล้วยไม่มีเม็ด
๕.น้ ามะซางหรื อพุทรา
๖.น้ าลูกจันทน์หรื อน้ าองุ่น
๗.น้ าเหง้าอุบล
๘.น้ ามะปรางหรื อน้ าลิ้นจี่
ซึ่ ง บางที บางวัด ก็ส ร้ า งวัฒ นธรรมการฉัน น้ า ปานะที่ ม ัน แตกต่ า งออกไป ซึ่ งท าให้
ศานุศิษย์ของวัดนั้นๆนาไปอวดกัน ข่มกัน ซึ่ งนี่ กเ็ ป็ นกิเลสที่เรี ยกว่าสี ลพั พตปรามาส ....ทาดีมา
อวดกันน้อ....... (อันนี้ บางอย่างก็ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุ มในคืนวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๘
หรอกนะ นึกขึ้นได้เดียวนี้เองก็เลยถือโอกาสบ่นๆไป....)
เมื่อจบการประชุมพบปะโยมแล้ว ได้เวลาพอสมควร จึงแยกย้ายกัน บ้างก็กลับบ้านของ
แต่ละท่านไปเพื่อจะได้ตื่นแต่เช้าเพื่อไปทางานของตนๆ บางท่านก็ขนั อาสาค้างคืน ณ ที่พกั สงฆ์
เพื่อว่ารุ่ งเช้าจะได้เตรี ยมข้าวต้มถวายพระ ก็ดูเข้มแข็งดีนะ...สาธุ
ตื่นเช้าวันเสาร์ ที่ ๑ สิ หาคม ๒๕๕๘ จะต้องเตรี ยมงานเปิ ดวัดอย่างเป็ นทางการ ปกติอยู่
วัดระฆังฯตี ๔ ครึ่ งถึงตี ๕ ก็ตื่นแล้ว ที่ญี่ปุ่นนี่แม้ว่าจะเป็ นคืนแรก แต่กจ็ าวัตรได้หลับสนิทดี ทา
ให้ตื่นเช้าขึ้นมามีความสดชื่น อากาศที่เมืองไอกาว่านี่ดี ไม่มีมลพิษ ถึงแม้จะเป็ นเมืองอุตหกรรม
รถยนต์ แต่ทาไมน้ าในลาธารจึงใสสะอาด มีคนไปตกปลากัน มีทอ้ งนาข้าวเขียวขจี บ้านของ
ชาวนาจะมีที่ว่างนิดหน่อยแต่เขาจะไม่ปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ ถ้าเป็ นบ้านโบราณจะมีตน้ พลับ(ขณะนี้
ลูกพลับกาลังสุ ก)มีความเชื่อว่าเป็ นไม้มงคล และปลูกผักสวนครัวรั้ว กินได้(ถ้าเป็ นเมืองไทย เขา
ชักชวนให้ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตกลงจะกินอะไร จะกินผัก หรื อจะกินรั้วหละพี่ไทย...)
.....เอ๊ะนี่จะได้เตรี ยมงานเปิ ดวัดหรื อเปล่าเนี๊ย.....
เตรี ยมงานดีกว่า...... ๗ โมงเช้า ข้าวต้มร้อนๆกับปลาซัลมอนทอด ผัดผัก ไข่เจียว.....เจริ ญอาหาร
ดีนะโยม......

เวลา ๘ โมงเช้าก็ทาวัตรเช้า เสร็ จแล้วสารวจดูสิ่งของ เช่น บาตรน้ ามนต์ ด้ายสายสิ ญจน์
เทียนน้ ามนต์ ธงชาติไทย ธงธรรมจักร จริ งๆแล้วก็ไม่ได้เตรี ยมอะไรมากนักหรอกเพราะบ้านที่
เช่าเป็ นวัดนี้หลังเล็กๆมี ๒ ชั้น ๔ ห้อง โดยแบ่งเป็ นห้องครัว ๑ ห้อง ห้องทาวัตร-สวดมนต์และ
ฉันภัตตาหาร ตลอดจน อยู่ในห้องเดียวกัน ๑ ห้อง ชั้นบนมี ๒ ห้อง พระจาพรรษาได้ ๕ รู ป ก็
รู ้สึกแน่นแล้วหละ ห้องหนึ่งบรรจุ ๓ รู ป อีกห้องหนึ่งบรรจุ ๒ รู ป แต่ถา้ ๓ รู ปนี่จะพอดีกบั บ้าน
หลังนี้เลยทีเดียว.... ๕ รู ปก็อยูไ่ ด้ ซึ่งตรงกับคาโบราณที่วา่ "คับที่อยูไ่ ด้ คับใจอยูย่ าก"......
วันนี้นอกจากจะเตรี ยมใจไว้รอวันพรุ่ งนี้อาทิตย์ที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๕๘แล้ว ยังจะต้องให้
โยมไปรับพระครู ๒ รู ป คือ พระครู พิพิธวรกิจจาทร ผูช้ ่ วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิ ตาราม และ
พระครู ธรรมธรองอาจ ฉนฺ ทธมฺ โม พระอุปฐากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิ ตาราม ซึ่ งทั้ง ๒
รู ป พอทราบข่าวว่าจะมีวดั ระฆัง ญี่ปุ่น ท่านก็ดีใจมากพอๆกับประธานสงฆ์วดั ระฆัง ญี่ปุ่นนะ
แหละ...... ถึ งขนาดดัตสิ นใจเดิ นทางตามมาดู วดั ดูญาติ โยมให้เห็ นกับตาว่า ครู บาอาจารย์ที่
ตัดสิ นใจเสี ยสละงานที่ทาอยู่ แล้วรับคานิมนต์ของญาติโยมในญี่ปุ่นมาน๊า จะเป็ นอย่างไร!
คณะโยมที่ไปรับก็มีคุณโยมองุ่นและดุ ณโยมยุพรัตน์(แหม่ม)และโชเฟอร์ รูปหล่อใจดี แถมมี
แฟนเป็ นคนไทยอีก คือ คุณโยมหงา(ชาวญี่ปุ่น) เครื่ องลงเวลาบ่าย ๓ โมง ๑๕ นาทีที่อาคาร ๑
สนามบินนาริ ตะ เสร็ จสรรพ เดินทางถึงที่พกั สงฆ์เวลาประมาณ ๒ ทุ่มเศษๆ พอมาถึงก็จดั แจง
นาข้าวของที่นามา มีรังขนาดใหญ่และกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ ๒ ใบ โอ๊ะ....เอามาได้ยงั ไง.....
(เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคล)
พอก้นถึงพื้นท่านก็ออกคาสั่ง....โยม! แกะกล่อง......สิ่ งที่ปรากฏแก่สายตาก็คือโต๊ะหมู่
บูชาซึ่ งก็มีขนาดพอดี กบั ห้องสวดมนต์น้อยๆของเรา....ยังกับวัดขนาดห้องแล้วค่อยไปซื้ อ....
นอกจากนั้นยังมีผา้ ไตร หุ่ นหยอดเหรี ยญสามเณร ๑ ตัว วัตถุมงคลที่ระลึกจากวัดระฆังฯ ฝ้ ายผูก
แขน ผ้าสาหรับระบาย ธงราว ป้ ายวัดระฆัง ญี่ปุ่น และแผ่นป้ ายแขวนเป็ นฉากด้านหลังโต๊ะหมู่
บูชา และของโปรดคือ ปลาสลิดทอด....
เมื่อทักทายปราศรัยกันพอสมควรแก่เวลาแล้วก็แยกย้ายไปพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้สาหรับ
งานเปิ ดวัดในวันรุ่ งขึ้น
รุ่ งเช้าของวันที่ ๒ นี้เป็ นวันงานเปิ ดวัดเวลา ๗ โมงเช้า ข้าวต้มขาวตามเคย แต่ที่เพิ่งเป็ น
มื้อแรกในญี่ปุ่นก็คือปลาสลิดทอด โอ้โฮ....ช่างเข้ากันดีเสี ยนี่กระไร.......

ฉันเช้าเสร็ จ ทั้งป้ าย ธงราวประดับ ระบายผ้า จัดแจงช่ วยกันแข็งขัน จัดที่ นั่งสาหรั บ
พระสงฆ์ ๕ รู ปเจริ ญพระพุทธมนต์
ได้เวลา ๑๐ โมงเช้าตรง พระสงฆ์ ๕ รู ปประกอบด้วย
พระครู โฆสิ ตพุทธิศาสตร์
พระครู พิพิธวรกิจจาทร
พระครู ธรมธรองอาจ ฉนฺ ทธมฺ โม
พระมหาถาวร กลฺ ยาณเมธี และ
พระสุ ภา เตชปญฺ โญ นัง่ บนอาสนะ
คุณโยมชัยยุทธ สายมายาประธานในพิธีจุดธู ปเทียนนาบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล
รับศีล และกล่าวคาอาราธนาพระปริ ต พระครู พิพิธวรกิจจาทรชุ มนุ มเทวดา พระสงฆ์ท้ งั หมด
เจริ ญพุทธมนต์แบบเต็มสู ตรเลย จบแล้วมีการออกไปรับบาตรข้าวสาร อาหารแห้งที่หน้ากุฏิแบบ
ที่ปฏิบตั ิอยูท่ ี่เมืองไทยบ้านเราเล้ย...... คือแบบมีเท้าเปล่าๆ โอ้โฮ...พอก้าวเท้าไปเหยียบพื้นถนน
คอนกรี ตได้ โยมร้องตาม....หลวงพ๊อ.....ร้อน มีโยมคนหนึ่งถือรองเท้ามาให้ คิดในใจว่าไม่ใส่ ๆ
แดดเดือนสิ งหาหน้าร้อนของญี่ปุ่นนี่สุดๆ เลย เหยียบพื้นถนนเหมือนเหยียบถ่านไฟ ร้อน.....ร้อน
ก็ทนเอา ทนจนโยมใส่ บาตรเสร็จกันทุกคน
มีญาติโยมมาร่ วมงานวันนี้ ประมาณ ๕๐ คนเห็นจะได้ เพราะดูเต็มพื้นที่ท้ งั ในกุฏิและ
ลานหน้ากุฏิน้อยของเรา มีแขกผูส้ ู งอายุชาวญี่ปุ่น ๔ คนมาร่ วมนั่งฟั งการเจริ ญพุทธมนต์และ
สังเกตการประกอบพิธีกรรมแบบพุทธเถรวาทด้วย ทุกคนต่างก็มีความปี ติยนิ ดี คือ
๑.มีวดั อยูใ่ กล้บา้ นแล้ว
๒.ได้ฟังพระเจริ ญพุทธมนต์คาถาชินบัญชรตาหรับของวัดระฆังฯ
๓.ได้ตกั บาตร
ตัก บาตรเสร็ จ แล้ว ก็ม านั่ง ประจ าที่ ใ ห้โ ยมกล่ า วค าถวายภัต ตาหารเพล ให้พ ร และ
ประพรมน้ าพุทธมนต์ให้กุฏิเป็ นการเปิ ดวัดอย่างเป็ นทางการ ชื่ อว่า "วัดระฆัง ญี่ปุ่น"แล้วจึงฉัน
เพล ปล่อยให้ญาติโยมเขาทักทายปราศรัยกันตามอัธยาศัย

บ้างก็มีความสับสนเกี่ยวกับคาว่า "วัด"ในต่างประเทศ จะใช้คาว่า "วัด" ไม่ได้....ต้องเริ่ ม
ไปจากที่พกั สงฆ์ ไปสู่ สานักสงฆ์ แล้วจึงเป็ นวัดโดยลาดับ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เปี๊ ยบ
เลย......ใช่! นั้นเป็ นระเบียบตามพ.ร.บ.ซึ่งใช้ได้เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น ไม่ได้ควบคุมบังคับใช้
มาถึงต่างประเทศแต่ประการใด เพราะฉะนั้น จะใช้ทั ี่พักสงฆ์ หรื อ สานักสงฆ์ หรื อ วัด ก็ตาม
อัธยาศัยเถอะขอรับทัน่ .......
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ คาว่า “วัด” มี ๒
อย่าง คือ
๑.วัด หมายถึงวัดที่มีอุโบสถที่มีสีมาแล้ว และมีสถานะเป็ นนิติบุคคล
๒.สานักสงฆ์ หมายถึงวัดที่ไม่มีอุโบสถไม่มีสีมา ตลอดจนไม่มีสถานะเป็ นนิ ติบุคคล
เพราะยัง ไม่ ไ ด้รั บพระราชทานวิ สุ ง คามสี ม า แต่ เ ป็ นสถานที่ พ านัก ของสงฆ์ที่ ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย
ส่ วนที่พกั สงฆ์ หมายถึงสถานที่พานักพักพิงชั่วคราวของพระภิกษุสามเณร ซึ่ งยังมิได้
เป็ นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากดาเนิ นการขอสร้ างวัด และตั้งวัดตามระเบียบของทาง
ราชการ เมื่อได้รับอนุ ญาตให้สร้างวัด และตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะถือว่าเป็ นวัดที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่ วนวัดในต่างประเทศ แม้วา่ จะมีอุโบสถ มีการผูกพัทธสี มาฝังลูกนิมิตก็เพียงให้ถูกต้องตามพระ
บรมพุทธานุญาตเท่านั้น แต่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์แห่ งคณะสงฆ์ไทยแต่ประการใด เพราะฉะนั้น จึงต้องมีองค์กรที่ต้ งั ขึ้นมาให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายศาสนาของประเทศนั้นๆ ให้เป็ นผูร้ ักษาผลประโยชน์ของวัดไว้ อาจเป็ นองค์กรเช่น
มูลนิธิ หรื อ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไรเพื่อให้วดั มีผลทางกฎหมาย ด้วยเหตุน้ ีจึงต้องมี
๒ องค์กรอยูใ่ น ๑ องค์กร คือ
๑.วัด มีเจ้าอาวาสหรื อประธานสงฆ์ ผูท้ ี่เป็ นประธานต้องเป็ นพระสงฆ์เท่านั้น
๒.องค์ก รที่ ต้ ัง ขึ้ น มาเพื่ อ ให้เ ป็ นผูร้ ั ก ษาผลประโยชน์ข องวัด ไว้ อาจมี ประธานเป็ น
ฆราวาสหรื อเป็ นพระสงฆ์กไ็ ด้
ตามข้อ ๒ นี่ แหละเรื่ องยุ่ง เพราะถ้าหากประธานสงฆ์ภายในวัดเป็ นพระ แต่ประธาน
องค์กรเป็ นฆราวาส ถ้าความเข้าใจในอานาจหน้าที่ไม่ตรงกัน ต่างฝ่ ายต่างพยายามที่จะก้าวก่าย

หน้าที่ของกันและกัน.....อย่างนี้กเ็ จ๊ง และ จบ...... แต่ถา้ พระเป็ นประธานสงฆ์ภายในวัดด้วยและ
เป็ นประธานองค์กรด้วย ความขัดแย้งระหว่างองค์กรกับวัดอาจไม่มี หรื อมีกน็ อ้ ย คือไม่มีอะไร
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ สาหรับฆราวาสนั้นเป็ นประธานสงฆ์ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ฆราวาสจะเป็ นผูค้ อย
ขับเคลื่อนหมุนวงล้อแห่งพระธรรมจักรไปพร้อมๆกับพระสงฆ์ภายในวัด.....
สาหรับท่านพระครู ๒ รู ป ด้วยความที่ท่านได้ไปเห็นวัดในต่างประเทศแถวยุโรปและอเมริ กามา
มากต่อมากแล้ว การที่ได้มาเห็นกุฏิวดั ระฆัง ญี่ปุ่นซึ่งเป็ นบ้านเช่าหลังเล็กๆ ๒ ชั้นมี ๒ ห้องนอน
อยู่ช้ นั บน ชั้นล่ างเป็ นห้องทาวัตรสวดมนต์ ห้องรับแขก และห้องฉันอาหารในห้องเดี ยวกัน
ห้องครัว และห้องน้ า ๑ ห้อง สาหรับพระมาประจาได้เต็มที่ ๕ รู ปแล้วท่านก็พูดให้กาลังใจญาติ
โยมว่า ไม่เป็ นไร...เราค่อยขยับขยายออกไปเมื่อโอกาสมาถึง
คราวนี้ โยมคนไทยในเมืองไอกาว่าก็ได้วดั สมใจปรารถนาแล้วน๊ า..... เพียงแต่ว่าช่ วย
รักษาด้วยความเป็ นอุบาสกอุบาสิ กาที่ดี พระสงฆ์ที่มาอยู่ที่นี่จะก็มีความพร้อมที่จะเจริ ญศรัทธา
ด้วยการนาญาติโยมทาวัตรสวดมนต์ เจริ ญจิตภาวนาให้เป็ นเนื้อนาบุญของญาติโยม
ท่ า นพระครู ๒ รู ป มาอยู่กบั เราที่ ว ดั ระฆัง ญี่ ปุ่ นนี่ ๑ อาทิ ต ย์เต็ม ก็กลับ ไปวัด ระฆัง ฯ
กรุ งเทพฯ
สาหรับพระสงฆ์ที่มาจาพรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้มีท้ งั หมด ๕ รู ป แบ่งเป็ น ๒ ชุด ทา
ไหมต้องแบ่ง? ก็เพราะเพื่อไม่ให้เรามาพร้อมกัน ด้วยเหตุแห่ งวีซ่าอนุญาตให้เราอยูใ่ นญี่ปุ่นได้
๙๐ วัน ถ้าไม่แบ่งและมาพร้อมกัน เราก็ตอ้ งเข้าพรรษาพร้อมกัน วีซ่าก็ตอ้ งหมดพร้อมกัน คราวนี้
เราก็ตอ้ งกลับเมืองไทยพร้อมกัน แล้วใครจะอยูเ่ ฝ้ าวัด? เพราะฉะนั้นอย่าเลย!!!!!! ชุดแรก ๓
รู ปมาเข้าพรรษาแรกกลางเดื อ นแปด อี ก ๒ รู ปมาเข้าพรรษาหลังกลางเดื อ น ๙ (ตามปกติ ก็
เข้าพรรษาแรม ๑ ค่า เดือน ๘) เพราะเหตุที่ปีนี้เป็ นปี ที่มีเดือนแปด ๒ หน
....คือการอธิฐานเข้าพรรษาของพระทาได้ ๒ ระยะคือ
ระยะที่ ๑ อธิษฐานเข้าพรรษากลางเดือนแปด เรี ยกว่าพรรษาแรก หมายความว่าในทุกๆปี
เมื่อระยะกาลเข้าพรรษามาถึงก็อธิษฐานเข้าพรรษาตามปกติที่เรารู ้กนั โดยทัว่ ไป คือวันแรม ๑ ค่า
เดือน ๘ (เรี ยกว่าการเข้าพรรษาแรก) และก็ตอ้ งอยูจ่ าให้ครบทั้ง ๓ เดือน และจะไปออกพรรษา
เช้าของวันแรม ๑ ค่า เดือน ๑๑

ระยะที่ ๒ อธิ ษฐานเข้าพรรษากลางเดือนเก้า เรี ยกว่าพรรษาหลัง หมายความว่า เมื่อพระ
รู ปใดรู ปหนึ่งมาสู่ อาวาสที่ตนจะอธิษฐานเข้าพรรษาในวันแรม ๑ ค่าเดือน ๘ ณ อาวาสใดอาวาส
หนึ่ งไม่ทนั ด้วยใดๆก็ตาม ก็ตอ้ งเลื่อนการอธิ ษฐานจาพรรษาของตนออกไปเป็ นเวลา ๑ เดื อน
และจะสามารถอธิ ษฐานเข้าพรรษาได้ในวันแรม ๑ ค่าเดือน ๙ และจะไปออกพรรษาเช้าของวัน
แรม ๑ ค่า เดือน ๑๒

หมายเหตุ สาหรับคนไทยในญี่ปุ่น กรุ ณาอย่าเข้าใจผิดว่า เป็ นเดือนมกราคม กุมภาพันธ์
ฯลฯ เพราะคนไทยที่นี่นบั เดือนมกราคมเป็ นเดือน ๑ กุมภาพันธ์เป็ นเดือน ๒ เป็ นต้น ซึ่ งถือตาม
ทางสุ ริยคติ ส่ วนเดือน ๘ เดือน ๙ในที่น้ ีหมายถึงเดือนที่นบั กันตามจันทรคติซ่ ึ งเริ่ มนับกันที่เดือน
อ้าย (คือเดือน ๑) เดือนยี่ (คือเดือน ๒) ถัดจากนี้ ไปก็นบั เป็ นเดือน ๓ เดื อน ๔ เรื่ อยไปจนครบ
เดือน ๑๒
ที น้ ี ใ นการอยู่จ าพรรษาเป็ นระยะเวลา ๓ เดื อ นตามอธิ ฐ านนั้น แล้ว อาจมี เ หตุ ที่ต ้อ ง
ออกไปจากอาวาสนั้น เช่น
๑. ถูกสัตว์ร้ายรบกวน ถูกโจรปล้น วิหารถูกไฟไหม้ หรื อถูกน้ าท่วม
๒.ชาวบ้านถูกโจรปล้น อพยพหนี ไป ทรงอนุ ญาตให้ไปกับเขาได้ ชาวบ้านแตกกันเป็ น
๒ ฝ่ าย
๓.ขาดแคลนอาหารหรื อยารักษาโรค หรื อขาดผูบ้ ารุ ง ได้รับความลาบาก ทรงอนุญาตให้
ไปได้
๔.มีผเู ้ อาทรัพย์มาล่อ ทรงอนุญาตให้ไปให้พน้ ได้
๕.ภิกษุสงฆ์หรื อภิกษุณีสงฆ์แตกกัน หรื อมีผพู ้ ยายามให้แตกกัน หรื อทาให้แตกกันแล้ว
ไปเพื่อหาทางระงับได้.
ทั้ง ๕ ประการนี้ เมื่อเกิดขึ้น จะทาให้พระไม่สามารถจาพรรษาในอาวาสนั้นต่อไปได้ จึง
ทรงอนุญาตให้พระออกจากอาวาสนั้นและไม่ตอ้ งกลับมาสู่ อาวาสเดิมอีก แม้จะไม่ครบ ๓ เดือน
ก็ตาม
วันที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๒๒ นาฬิ กาเศษๆ พระชุ ดที่ ๒ ที่ จะมาจา
พรรษา ซึ่งเดินทางจากเมืองไทยก็มาถึงวัดระฆัง ญี่ปุ่น ได้นาท่านไหว้พระสวดมนต์โดยย่อ และ
แนะนาเขตอยูจ่ าพรรษาแล้วก็ให้ท่านกล่าวคาอธิ ฐานพรรษา เสร็ จแล้วจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อน

เพื่อปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จเพื่อเจริ ญศรั ทธาของญาติ โ ยมชาวไทยในเมื องไอกาว่า และเมื องในเขต
ใกล้เคียงต่อไป

เจริ ญพุทธมนต์เปิ ดวัด

ความเป็ นอยู่ของพระสงฆ์ และภารกิจในวัดระฆัง ญี่ปุ่น
ภัตตาหารเช้ า-เพล
ภัตตาหารเช้า ใหม่ๆก็เป็ นราเม็ง(ก๋ วยเตี๋ยวกึ่งสาเร็จรู ปของญี่ปุ่น)ที่คุณโยม
อยากให้ซ่ ึงมีส่วนประกอบคือ เส้นก๋ วยเตี๋ยว ผงบุก สาหร่ าย เต้าหู ้ (ไม่มีเครื่ องปรุ งรสเหมือน
มาม่าไทย) ใส่ น้ าร้อนลงไป และทิ้งไว้ประมาณ ๔-๕นาทีกฉ็ นั ได้แล้ว เพราะเป็ นภัตตาหารตา
หรับญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นสิ่ งใหม่สาหรับเรา โยมจึงสรรหามาให้ฉนั แต่ส่วนใหญ่จะมีเป็ นข้าวต้ม ซึ่งมี
ญาติโยมอาสามาทาถวายตั้งแต่วนั เปิ ดวัดจนบัดนี้ และโยมก็จะปฏิบตั ิเช่นนี้ตลอดไป

ถวายภัตตาหารเช้ า-เพล

ส่ วนภัตตาหารเพลก็จะมีเจ้าภาพของแต่ละวันผลัดกันมาทาอาหารถวายเพล ญาติโยม
ในญี่ ปุ่ นนี่ จะเป็ นมนุ ษย์งาน ทากัน ทุ ก วัน ไม่ ค่อ ยมี วนั หยุด เสาร์ อาทิ ตย์ แต่ ก็มี วนั หยุดตาม
เทศกาลหยุดครั้งหนึ่งก็ ๓ วัน ดังนั้น คนที่ใฝ่ บุญก็จะเข้าวัดมาทาอาหารเพลถวายพระเสร็ จแล้วก็
เลี้ยงกันเอง ที่เป็ นหลักเลยก็คือการซื้อวัตถุดิบ เช่น ข้าวสาร ผัก เครื่ องปรุ งอื่นๆ มาใส่ ตูเ้ ย็นเอาไว้
โยมบอกว่า “เต็มที่... นะหลวงพ่อ! ถ้าน้ าหนักไม่เพิ่มแล้ว โยมไอกาว่าจะเสี ยชื่อนะ!.....”
เวลาแห่งกาลฝน ๓ เดือนผ่านไปโยมก็มีศรัทธามาถวายความอุปัฏฐากอยูเ่ ช่นนี้ และก็จะ
เป็ นเช่นนี้ตลอดไป

ทาวัตรสวดมนต์

ด้ านกิจวัตรของสงฆ์
เวลา ๐๘.๓๐ น.ทาวัตรเช้า การทาวัตรเช้าจะเริ่ มต้นด้วยบททาวัตรเช้าจบแล้ว ก็จะตาม
ด้วยการสวดคาถาชินบัญชรอันเป็ นสัญลักษณ์ของวัดระฆังโฆสิ ตารามซึ่งจะสวดทุกวัน แล้วตาม
ด้วยบทอนุ โมทนาเรี ยงบท และบทธรรมนิ ยามเรี ยงบท สวดเช้าละบท เมื่อจบแล้วก็จะกลับมา
สวดบทเริ่ มต้นใหม่ ซึ่ งจะทาให้พระเกิดทักษะความคล่องในการสวด เพราะแม้ว่าท่านจะเป็ น
พระธรรมทูตฯมีอายุพรรษาเป็ นนิสสัยมุตตกะ(สามารถคุม้ ครองตนเองได้)แล้วก็ตาม
เวลา ๑๘.๓๐ น. ทาวัตรเย็น การทาวัตรเย็นจะเริ่ มต้นด้วยบททาวัตรเย็น จบแล้วก็จะ
ตามด้วยการชุมนุมเทวดา (ในการกล่าวชุมนุมเทวดานี้จะผลัดกันแต่ละวันไป เพื่อเป็ นการฝึ กให้
พระธรรมทูตฯมีความกล้าและเกิดความคล่องตัว)แล้วจึงสวดคาถาชิ นบัญชรและตามด้วยบท
สวดในสิ บสองตานานวันละบท แต่ละบทก็จะอธิ บายเป็ นลานาก่อน ให้ญาติโยมได้รู้ว่าบทสวด

มนต์น้ นั ๆมีความเป็ นมาและความสาคัญอย่างไร เมื่อสวดครบแล้วก็จะกลับมาเริ่ มต้นใหม่เช่นนี้
ทุกวัน
ทุกครั้งที่มีการทาวัตรไม่ว่าจะเป็ นเวลาเช้าหรื อเวลาเย็นก็ตามจะมีโยมมาร่ วมอยู่ดว้ ย
เสมอ และหลังจากทาวัตรเสร็ จก็แผ่เมตตา และเจริ ญจิตภาวนาเป็ นเวลา ๓๐ นาที และต่อด้วย
บรรยายธรรมะอีกครั้งละ ๑๕ นาทีทุกวัน
การบรรยายธรรมะนี้ แรกๆก็หาโอกาสยากมาก เพราะความจากัดของสถานที่ซ่ ึ งคับแคบ
อาจพูดให้เห็นภาพได้ก็คือ ขณะที่พระสงฆ์นงั่ อยู่ครบ ๕ รู ปแล้ว หากมีโยมมาเพิ่มอีก ๕ คนก็
เบียดกันแล้ว ยิ่งเป็ นโยมผูห้ ญิงด้วยแล้วก็ยิ่งลาบาก เพราะจะอยู่ติดกับพระเหมือนโยมผูช้ ายก็
ไม่ได้อยูแ่ ล้ว บางครั้ง โยมมาวัดเยอะเข้ามาไหว้พระ พระก็ตอ้ งหลบฉากเปิ ดโอกาสให้โยมได้นงั่
เวลาพระอยู่ โยมก็เข้ามาไม่ได้ เลยเป็ นอันว่า พระกับโยมนั้นแทบไม่มีเวลาอยู่พร้อมหน้ากัน
เพราะฉะนั้น การฟั งธรรมตามกาลจึงหาโอกาสทั้งของผูฟ้ ั งและของผูแ้ สดงธรรมให้ลงตัว ก็กิน
เวลาไปตั้งครึ่ งค่อนเดือนเข้าไปแล้ว
อาจมีคาถามขึ้นมาว่า ทาไมไม่ใช้เครื่ องขยายเสี ยง?
ภายนอกห้องให้ผฟู ้ ังสามารถฟังอยูภ่ ายนอกห้องได้

เพื่อให้โยมที่จะได้มีลาโพงอยู่

เป็ นคาถามที่ ง่า ยๆ แต่ สภาพแวดล้อมรอบวัด ไม่ อ นุ ญ าตให้ทาเช่ นนั้นด้ว ยเหตุ ผ ล ๒
ประการ คือ
๑.กุฏิไม่มีชายคาพอที่จะหลบแดดและฝนได้
๒.เสี ยงจะรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งจะทาให้เราอยูร่ ่ วมกับเขาลาบาก
อย่างไรก็ตาม การบรรยายธรรมก็สามารถเริ่ มต้นขึ้นได้ แต่ญาติโยมซึ่ งเป็ นผูฟ้ ั งก็ได้เสนอข้อคิด
ให้ว่า “ญาติโยมคนไทยในไอกาว่า เป็ นคนห่ างวัดมานาน จึ งไม่มีความลึกซึ้ งในข้ออรรถข้อ
ธรรมมากนัก หากเป็ นนิทานธรรมะก็เป็ นการดี เจ้าค่า!.....”
เราจึงเริ่ มต้นบรรยายทศชาติชาดก ตานานพาหุง และมงคล ๓๘ ประการ.........ฯ ล ฯ
แรกๆประธานสงฆ์ระเรงอยูเ่ พียงรู ปเดียว พระธรรมทูตอีก ๔ รู ปก็นงั่ ฟั ง จนการบรรยายทศชาติ
จบ ตานานพาหุงก็จบ
เอ...! ถ้าพระธรรมทูตฯมาเป็ นเพียงคณปูรกะ(ทาองค์ประชุ มให้ครบ)ภายในวัดเท่านั้น
.........แล้วพระธรรมทูตหละทาหน้าอะไร?

วันหนึ่ง....หลังทาวัตรเย็น กาลังนัง่ ฉันน้ าปานะจึงได้กล่าวคาปรารภขึ้นกับพระธรรมทูต
ทั้ง ๔ รู ปว่า ต่อแต่น้ ีไปทุกท่านต้องผลัดเปลี่ยนกันบรรยายธรรมให้โยมฟัง..... เคยไหม.....?
“ ไม่เคยครับ...... ”
“ ไม่เคยก็ตอ้ งทา....... ”
“แฮะ แฮะ ครับ! ”
แหล่ ง ข้อ มูล ก็อ ยู่ใ นเว็บ ไซต์มี ทุก อย่าง...หาเถอะเซิ ร์ช เข้า ไป.....จะได้ทุก อย่า งที่ เ รา
ต้องการ แต่ตอ้ งใช้วจิ ารณญาณบ้างก่อนที่จะรับข้อมูลนั้นมาใช้
จึงทาให้พระธรรมทูตได้ทาหน้าที่ของตนๆ ดูแล้ว...ทุกท่านมีความกระตือรื อร้นในการเตรี ยมตัว
ถึงกับกล่าวกับเพื่อนด้วยกัน.....ท่านคนแรกนะ!!.....
ตามลาดับอาวุโสซี !!
ในที่สุดพระธรรมทูตก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันบรรยายมงคล ๓๘ ประการ และบรรยายพระ
สู ตรอื่นๆอีกเป็ นลาดับไป
ยิ่งปั จจุบนั นี้ เมื่อได้หนังสื อพระไตรปิ ฎกฉบับแก่นธรรมมาได้ดว้ ยแล้ว ก็เลยทาให้ญาติโยมได้
โอกาสศึกษาพระไตรปิ ฎกไปพร้อมเลย สาธุ!
กิจกรรมนอกวัด
วันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๘ หลังจากเข้าพรรษาได้ ๒ อาทิตย์ คุณโยมปาริ ชาติ ร้อยแก้ว
เจ้าของร้านหัตถเวช เมืองโยโกฮาม่ามาเป็ นเจ้าภาพเลี้ยงเพล คุณโยมดูเหมือนจะรู ้ใจพระ เพราะ
ช่วงนั้นเป็ นช่วงหน้าร้อน ร้อนจริ งๆ โดยได้นดั กับเพื่อนๆ เช่น คุณโยมองุ่น คุณโยมหน่อย คุณ
โยมหญิง และเพื่อนร่ วมงานจากร้านหัตถเวชจากโยโกฮาม่า เจ้าภาพหลักคือคุณโยมปาริ ชาติ
ร้อยแก้วไปถวายภัตตาหารเพลที่ใต้ตน้ ซากูระริ มลาธารซึ่ งห่ างจากวัดไปประมาณ ๓ กิโลเมตร
ต่อจากนั้นได้นงั่ สนทนาธรรม และเจริ ญกรรมฐานด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ท่ามกลาง
สายลมเย็นๆ และใบไม้ใบหญ้าเขียวขจี แต่กไ็ ด้ทาเพียงครั้งเดียว เสี ยดาย........

สอนกรรมฐาน

กิจกรรมนี้ดีและอยากทามากๆ แต่กอ็ ย่างว่า......คนไทยมาอยูก่ บั คนขยันทางานอย่างคน
ญี่ปุ่นนี้กต็ อ้ งปรับตัวตามเขา เพราะมีเจ้านายเป็ นชาวญี่ปุ่น ไม่เช่นนั้นก็อยูก่ บั เขาไม่ได้
อยากไปนัง่ กรรมฐานตามสวนสาธารณะหรื อแม้แต่ในวัดญี่ปุ่นบางวัดซึ่ งมีสถานที่กว้าง
มีตน้ ไม้ บริ เวณสะอาด เพื่อทาตัวเราให้ปรากฏแก่สาธารณะด้วยการทาให้ดู ซึ่ งเหมาะที่จะจัดขึ้น
ในฤดูร้อนมากๆ นี้คืองานพระธรรมทูตสายต่างประเทศควรจะทาไม่วา่ ในที่ไหนๆ.........
นอกจากกิ จ กรรมเจริ ญ ศรั ทธาญาติ โ ยมภายในวัด แล้ว ยังต้อ งทาตัว เราให้ปรากฏแก่
สาธารณะด้วยการออกไปบิ ณฑบาตนอกวัด ซึ่ งปรารภเหตุ แ ห่ งการทาบุ ญออกพรรษา และ
ประธานสงฆ์ก็ใกล้จะเดินทางกลับประเทศไทยเพราะวีซ่ากาลังจะสิ้ นสุ ดลง จึงได้ปรึ กษากับ
ญาติโยมเกี่ยวกับการตักบาตรเทโว คุณโยมชัยยุทธ เจ้าของร้านอาหารทานตะวัน “อยากให้หลวง
พ่อออกเดินบิณฑบาต เดินจากวัดตามถนนผ่านหน้าร้านคนไทยก็รับบาตรไป ผ่านอพาร์ตเม้นต์
ซึ่งเป็ นที่พกั ทั้งของคนไทยและของคนลาวก็รับบาตรตรงนั้น แล้วก็จะถึงร้านผม....”
ดี เลย..คุ ณโยม...เราก็นึกถึ งคาพูดของหลวงพ่อชา สุ ภทั โท ที่ ท่านไปบิ ณฑบาตรในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งลูกศิษย์ฝรั่งของท่านบอกท่านว่าไม่ควรจะไปเพราะมันผิดกฎหมาย ห้ามคนขอทาน ที
นี้หลวงพ่อก็บอกลูกศิษย์ท่านว่า ไม่ได้บิณฑบาตเอาข้าว แต่บิณฑบาตเอาคน.....

เช้าของวันอาทิตย์ที่ ๑๘ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐นาที พระที่จาพรรษา ณ วัด
ระฆัง ญี่ปุ่น ทั้ง ๕ รู ปครองจีวรพร้อมบาตรเตรี ยมออกเดินบิณฑบาต ก็มีญาติโยมมารอใส่ บาตร
ที่หน้ากุฏิเลยทีเดียว มีคุณโยมหงาและคุณโยมอิน (คู่สามีภรรยาญี่ปุ่น-ไทย) และคุณโต้งพร้อม
ด้วยภรรยา คุณกระแต เด็กชายชินโตะ ลูกชาย และน้องอุ๋ยซึ่ งเป็ นน้องสาวของคุณโต้ง ประเดิม
ใส่ บาตรก่อนใครที่หน้ากุฏิเลย.....สาธุ
.....เดินออกทางซอยเล็กๆด้านหลังวัดระฆัง รัดไปร้านคุณโยมเดือนและคุณโยมหน่ อย
น้องสาวของคุ ณโยมเดือนซึ่ งเตรี ยมอาหารแห้งไว้พร้อมใสบาตร พระสงฆ์ ๕ รู ป สี เหลืองอัน
เป็ นมรดกที่สมเด็จพ่อทรงประทานไว้ให้กาลังปรากฏในบรรยากาศที่เป็ นแบบญี่ปุ่น
เราเดิ นตามฟุ ตบาทขณะที่ คนญี่ ปุ่นขับรถผ่านไป-มา เขาต้องเห็ นเรา เพราะนอกจาก
พระสงฆ์ไทย ๕ รู ปซึ่ งอยู่ในชุ ดแต่งกายที่มีสีสะดุดตาแล้วยังมีญาติโยมสะพายถุงและย่ามเดิน
ตามหลังอีกด้วย....
ในที่สุดเราก็เดินมาถึงหน้าร้านอาหารทานตะวัน ซึ่ งก็มีโยมเตรี ยมอาหารแห้งไว้รอใส่
บาตรกันพร้อมหน้า เสร็ จแล้วได้เวลาฉันภัตตาหารเพลร้านอาหารทานตะวัน ก่อนฉันเพลได้ถือ
โอกาสปรารภธรรมะอันเนื่ องการตักบาตรเทโวซึ่ งปรารภเหตุแห่ งวันออกพรรษาในวันแรม ๑
ค่าเดื อน ๑๑ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ นั ดาวดึ งส์ที่พระองค์ทรงประทับจาพรรษา
เพื่อเทศนาโปรดพุทธมารดาตามพุทธประเพณี ......

ออกพรรษาตักบาตรเทโว

นอกจากนี้กไ็ ด้ปรารภถึงการจัดเทศน์มหาชาติในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เพื่อหาทุนพัฒนา
วัดระฆัง ญี่ปุ่นเพื่อให้มีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น ต่อด้วยแผนพัฒนาวัดว่า “ชาวไทไอกาว่า ได้วดั สมใจ
ปรารถนาแล้ว ต่อแต่น้ ีไปต้องมาช่วยหลวงพ่อเผยแผ่พระศาสนาด้วยการทาวัฒนธรรมพุทธแบบ
ไทยให้ปรากฏเหมือนอย่างที่เราทาในวันนี้อย่างต่อเนื่อง พระสงฆ์จะทาแต่เพียงฝ่ ายเดียวก็ไม่ได้
โยมจะทาแต่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ แต่สองฝ่ ายต้องร่ วมมือกัน เพื่อให้คนญี่ปุ่นได้เห็นบ่อยๆเข้า เขาจะ
มาถามเราเอง.....”
หลวงพ่อต้องกลับเมืองไทยด้วยไฟต์บงั คับ ถ้าไม่กลับก็ตอ้ งย้ายวัดไปอยูห่ อ้ งกงแทน..
เขาเล่าให้ฟังว่าห้องกงที่ญี่ปุ่นนี่ น่าอยู่น่ะ .....สะอาด อาหารก็ดี! โอ๊....ไม่ หรอกกลับเมืองไทย
ดีกว่า...

วีซา่ บังคับ ต้ องกลับก่อน

เมษายน ๒๕๕๙นี้เราก็จะมีเทศน์มหาชาติ ซึ่ งผูท้ ี่ได้ฟังเทศน์มหาชาติน้ ีนบั ว่ามีอานิสงส์
มาก......
ผูใ้ ดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ภายในวันเดียว จะทาให้เกิดความสาเร็ จทุกประการ
และมีอานิสงส์ ดังนี้
(๑) เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรี อาริ ยพ์ ุทธเจ้าในอนาคต
(๒) เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุ คติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอนั มโหฬาร
(๓) จักไม่ตกนรกเมื่อตายไปแล้ว
(๔) เมื่อถึงกาลแห่ งพระศรี อาริ ยพ์ ุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิ ดาเหล่านั้น จะได้จุติลงไปเกิด
เป็ นมนุษย์
(๕) ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาก็จกั ได้บรรลุมรรคผล เป็ นพระอริ ยบุคคลในพระศาสนา
แห่งพระศรี อาริ ย ์
เช้าวันนั้นได้ปรารภธรรมะกับญาติโยมจนได้เวลาเพล และได้ถ่ายรู ปร่ วมกันไว้เป็ นที่
ระลึก
ญาติโยมก็รับประทานอาหารร่ วมกันและแยกย้ายกันไปทาภารกิจของตนๆ ตลอดจน
เตรี ยมตัวไว้สู้กบั งานในวันรุ่ งขึ้นต่อไป
จัดงานเทศมหาชาติ
การเตรี ยมการก่อนการจัดงานได้มีการเตรี ยมการ โดยการนิ มนต์พระนักเทศน์ทีแรก
ทีเดียวจะนิมนต์จากวัดระฆังโฆสิ ตาราม กรงเทพมหานคร คือพระมหาปรี ชา ปสนฺ โน ผูช้ ่วยเจ้า
อาวาสวัดระฆังโฆสิ ตาราม เหตุผลคือต้องการให้ท่านมาเห็นวัดระฆัง ญี่ปุ่น ซึ่ งก็เป็ นสาขาของ
วัดระฆังฯกรุ งเทพฯ เห็นญาติโยมคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ต ้องการวัดและมีพระสงฆ์ไว้เป็ น
ศูนย์รวมทางจิตวิญญาณ
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ได้จดั ให้มีเทศน์มหาชาติข้ ึนประเทศญี่ปุ่นเป็ นครั้งแรกเพราะยัง
ไม่เคยมีวดั ใดจัดมาก่อน จึงได้รับการตอบรับจากสายศรัทธาอย่างเกินคาดเลยทีเดียว

บทสรุป
วัดระฆัง ญี่ปุ่นซึ่งเป็ นสาขาของวัดระฆังโฆสิ ตาราม กรุ งเทพมหานคร ได้เกิดขึ้นด้วยแรง
ศรัทธาของญาติโยมชาวไทยในเมืองไอกาว่า และเมืองใกล้เคียง ในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าจะไม่
มัน่ คงหนักเพราะต้องใช้อาคารเช่าในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ที่มาปฏิบตั ิศาสนกิจอยู่
ที่นี่ ถึงกระนั้นก็ตามก็ข้ ึนอยู่กบั ศรัทธาญาติโยมคนไทยทุกในญี่ปุ่นมาสนับสนุ นอุปถัมภ์บารุ ง
ดังคากลอนที่วา่
วัดจะดี มีหลักฐาน เพราะบ้านช่วย
บ้านจะสวย เพราะมีวดั ดัดนิสัย
บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย อานวยชัย
ถ้าขัดกัน ก็บรรลัย ทั้งสองทาง
วัดจะดี มีหลักฐาน สมภารช่วย
วัดจะสวย เพระสมภาร ท่านทาสี
เชิญร่ วมใจ บริ จาคเถิด คงเลิศดี
วัดจะมี สี สดใส ให้น่ามอง
”””””””””””””””””””””””””””

