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โครงการสร้ างวัดนวมินทรราชู ทศิ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
ณ เมืองเรย์ นแฮม เคมบริดจ์ -นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชู เซตส์ สหรัฐอเมริกา
ลาดับความเป็ นมา
คณะสงฆ์ไทยที่มาปฏิบตั ิศาสนกิจ
และพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มาอาศัยอยูใ่ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ต่างมีความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่ง พระบรมราชจักรี วงศ์ องค์เอกอัครศาสนูปภัมภก ในฐานะที่
พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ ที่ทรงสมบูรณ์ดว้ ยทศพิธราชธรรม ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจอัน
เป็ นคุณูปการอย่างยิง่ ใหญ่ไพศาล ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและประชาชนชาวไทย ตลอดถึง
ชาวโลก หาที่สุดมิได้ และเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงครองสิ ริราชสมบัติโดยธรรม มายาวนานกว่าพระ
มหากษัตริ ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และกว่าพระมหากษัตริ ยช์ าติอื่นใน
โลก โดยเฉพาะทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยไ์ ทยพระองค์เดียว ที่ประสู ติในต่างประเทศ คือ ที่เมืองเคม
บริ ดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิ ริราช
สมบัติ ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ (ค.ศ.๒๐๐๖) และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๗) เห็นควรจัดสร้างวัดพระพุทธศาสนาและศูนย์วิปัสสนากรรมฐานไว้
ในสถานที่เดียวกันเพื่อเป็ นบุณยานุสรณี ยสถานสาหรับดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม
และสาธารณกุศล เป็ นที่พ่ ึงทางจิตใจ และเป็ นศูนย์รวมแห่งความรู ้รักสามัคคีแห่งพุทธศาสนิกชน ใน
ดินแดนชาติภูมิที่พระองค์ประสู ติ คือในเมืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน หรื อเมืองใกล้เคียง ในมลรัฐ
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัย
ดังกล่าว โดยตั้งชื่อวัดนี้วา่ “วัดนวมินทรราชูทิศ” (Wat Nawamintararachutis) ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน
นวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist Meditation Center)

พระพรหมวชิรญาณ เยีย่ มชมโรงพยาบาลเมาท์ ออเบอน เมืองเคมบริ ดจ์ ที่พระองค์เสด็จพระราชสมภพ
โครงการอยู่ในพระสั งฆราชู ปถัมภ์
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยาน
นาวา ประธานโครงการสร้างวัดและประธานกรรมการอานวยการ ได้ดาเนินการขอจดทะเบียนเป็ น
องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และได้รับอนุมตั ิจากทางการ
สหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในการนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ทรงเมตตารับโครงการฯนี้ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก
โดยมติเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย
เพื่อให้โครงการฯนี้ ชอบด้วยระเบียบของทางการคณะสงฆ์ คณะกรรมการโครงการฯได้เสนอ
เรื่ องนี้ต่อมหาเถรสมาคม ผ่านสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติ
เห็นชอบให้โครงการฯนี้ เป็ นโครงการของคณะสงฆ์ ร่ วมเฉลิมพระเกียรติฯกับรัฐบาล เนื่องในโอกาส
มหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ รัฐบาลไทย โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายสมัคร
สุ นทรเวช ได้อนุมตั ิงบประมาณเพื่อสนับสนุนการออกแบบและค่าก่อสร้างในเบื้องต้น จานวน ๕๐๐
ล้านบาท ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติครับ ๖๐ ปี บัดนี้ สานัก
งบประมาณได้อนุมตั ิเบิกจ่ายค่าแบบแล้วจานวน ๖๗ ล้านบาท ยังเหลือเงินจานวน ๔๓๓ ล้านบาทเพื่อ
อนุมตั ิเบิกจ่ายสนับสนุนการก่อสร้างต่อไป
วันประวัติศาสตร์ ซื้อทีด่ ินสร้ างวัดเฉลิมพระเกียรติ
ส่ วนสถานที่ต้ งั วัดเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้ คณะกรรมการได้เลือกจัดหาซื้อที่ดินที่เหมาะสมใน
เมืองเคมบริ ดจ์และเมืองใกล้เคียง ในที่สุดเลือกได้ที่ดินซึ่งเป็ นป่ าในเมืองเรย์นแฮม ใกล้เมืองเคมบริ ดจ์
นครบอสตัน จานวน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่ ) ในราคา ๑.๕ ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (๖๐ ล้านบาทไทย) มา
เป็ นที่ต้ งั โครงการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ สาหรับค่าที่ดินจานวนดังกล่าว พระพรหมวชิรญาณ
ประธานกรรมการโครงการฯพร้อมด้วยผูม้ ิจิตศรัทธาเป็ นเจ้าภาพซื้อถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เมื่อ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

วันประวัติศาสตร์ซ้ือที่ดินสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ
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ประชุมเตรี ยมสารวจที่ดินเพื่อซื้อสร้างวัด

ลงพื้นที่สารวจที่ดินเพื่อเตรี ยมการซื้ อ

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช, เป็ นศูนย์การเผยแผ่หลักธรรมคาสอน และฝึ กอบรมปฏิบตั ิวปิ ัสสนากรรมฐานใน
พระพุทธศาสนา, ส่ งเสริ มเผยแผ่ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ไทยอันดีงาม, เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจของมวลพุทธศาสนิกชน ในการประกอบกุศลกิจคุณงาม
ความดี เพื่อสันติสุขและสันติภาพ ต่อสังคมและชาวโลก
ออกแบบอาคารวัดนวมินทรราชู ทศิ เฉลิมพระเกียรติฯ
การออกแบบอาคารวัดนวมินทรราชูทิศ โดยคณะกรรมการได้จดั หาบริ ษทั
Architectural
Resources Cambridge: ARC ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีใบอนุญาตและมีชื่อเสี ยง ร่ วมกันสถาปนิกของกรม
ศิลปากร ประเทศไทย ร่ วมกันออกแบบวัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ตามนโยบายหลัก ๔ ประการ คือ
ประโยชน์ ประหยัด ประยุกต์ และ สมพระเกียรติ เป็ นอาคาร ๔ ชั้น มีอุโบสถ ห้องปฏิบตั ิธรรม
ห้องเรี ยน ห้องเอนกประสงค์จดั กิจกรรม ห้องพิพิธภัณฑ์พระบรมราชวงศ์จกั รี ห้องนิทรรศการ
ห้องสมุดพระพุทธศาสนา ศิลปะภาษาวัฒนธรรม ส่ วนที่พกั พระสงฆ์ปฏิบตั ิศาสนกิจ ส่ วนที่พกั ผู ้
ปฏิบตั ิธรรม ในพื้นที่ใช้สร้อย ๑๑๐,๐๐๐ ตารางฟุต งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยได้เซ็นต์สัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒

ประชุมการออกแบบอาคารวัดนวมินทรราชูทิศ
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คณะสถาปนิกผูอ้ อกแบบจากอเมริ กาและจากไทยประชุมการออกแบบที่บริ ษทั ARC
คณะกรรมการเมืองเรย์ นแฮมอนุญาตให้ สร้ างวัดได้ ตามกฎหมาย

คณะกรรมการขออนุญาตสร้างวัดและได้รับอนุญาตสร้างวัดได้ จาก Town of Raynham
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
คณะกรรมการโครงการสร้ างวัดนวมินทรราชู ทศิ ฯ ฝ่ ายประเทศไทย
เพื่อประโยชน์แก่โครงการเฉลิมพระเกียรติน้ ี ปี พ.ศ.๒๕๕๒ พระพรหมวชิรญาณ ประธาน
กรรมการโครงการฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ
ฝ่ ายประเทศไทย โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการสานักพระราชวัง ผูอ้ านวยการ
สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นประธาน และ ท่านผูห้ ญิงจรุ งจิตต์ ทีขะระ รองราช
เลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็ นรองประธาน และผูอ้ านวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็ นเลขานุการ พร้อมกรรมการหนึ่งชุด

พระพรหมวชิรญาณ และ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมที่วดั ยานนาวา
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ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ “ปฐมฤกษ์ เจาะดิน” เตรียมการก่อสร้ าง
บริษทั Consigli Construction ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้ดาเนินการก่อสร้ าง
คณะกรรมการฯได้เลือกบริ ษทั Consigli Construction Co., Inc. เพื่อก่อสร้างอาคารวัดทั้ง
โครงการ พร้อมประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ “ปฐมฤกษ์เจาะดิน” ตามประเพณี ของชาวตะวันตกประยุกต์กบั
ประเพณี ไทยอันเนื่องในพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี พระพรหมวชิรญาณ
เป็ นประธานฝ่ ายบรรพชิต และ เอกอัครราชทูตไทยประจาสหรัฐอเมริ กา ณ กรุ งวอชิงตัน ดีซี นายกิตติ
พงษ์ ณ ระนอง พร้อมด้วย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา คณะพระสงฆ์ พระธรรมทูตปฏิบตั ิ
ศาสนกิจในสหรัฐอเมริ กา ข้าราชการ กงสุ ลใหญ่นครนิวยอร์ก กงสุ ลกิตติมศักดิ์ และ มร.คริ ส วอลช
วุฒิสมาชิกและผูแ้ ทนของรัฐแมสซาชูเสตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา พร้อมด้วยสาธุชนชาวไทยและ
นานาชาติ ร่ วมงานวันประวัติศาสตร์น้ ีเป็ นจานวนมาก

พระพรหมวชิรญาณ และ นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง ประกอบพิธีปฐมฤกษ์ขดุ เจาะหน้าดิน
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บริษทั Consigli Construction เริ่มดาเนินการก่อสร้ างอย่ างเป็ นทางการ
บริ ษทั Consigli Construction Co., Inc. ได้เริ่ มลงมือขุดเจาะดินเพื่อก่อสร้างครั้งแรก Ground
Breaking Ceremony เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป็ นต้นมา โดยมี บริ ษทั Paul Chapple R.E.
Development, Inc. เป็ นผูอ้ านวยการควบคุมดูแลการก่อสร้าง และมีคณะกรรมการดาเนินการก่อสร้าง
หนึ่งชุด โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๑๘ เดือน กาหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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การสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เนื้อที่ใช้ประโยชน์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสแควร์ฟุต เมืองเรย์นแฮม
ท่านสามารถรับชมภาพชมการทางานสดจากกล้องของบริ ษทั ก่อสร้าง Consigli การเปิ ดภาพชมสด
ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ Install เครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่าน จะบอกให้ท่าน อินสตอลก่อน
ถึงจะชมภาพ ตามเวลาท้องถิ่น New York (นิวยอร์ก) เวลา 8.00-18.00
ผ่าน http://nmr.consigli.com
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ประกอบพิธียกยอดคานหน้ าบันอาคารอุโบสถ The Topping off Ceremony
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ บริ ษทั ก่อสร่ างพร้อมด้วยคณะกรรมการฯได้ประกอบพิธียก
ยอดคานหน้าบันอาคารอุโบสถ The Topping off Ceremony ตามประเพณี ของชาวตะวันตก โดยได้
นิมนต์คณะสงฆ์พระธรรมทูตวัดนวมินทรราชูทิศและวัดใกล้เคียงเจริ ญชยมงคลคาถา
และบริ ษทั
Consigli ผูก้ ่อสร้าง วิศวกร สถาปนิก บริ ษทั ARC ผูอ้ อกแบบ บริ ษทั ที่ปรึ กษาการก่อสร้างและ
ออกแบบที่เกี่ยวข้องจากสหรัฐอเมริ กา คณะสถาปนิกผูอ้ อกแบบจากกรมศิลปากร คณะกรรมการ
ประสานงานโครงการฯจากประเทศไทย และคณะกรรมการอานวยการวัดนวมินทรราชูทิศ พร้อมด้วย
สาธุชนในเมืองบอสตันและเมืองใกล้เคียงเข้าร่ วมพิธีจานวนมาก

พิธียกยอดคานหน้าบันอุโบสถ Topping Off Ceremony
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ขอเชิญร่ วมสร้ างมหากุศล
สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมา
ขณะนี้ กาลังดาเนินการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถ เจดีย ์ และอาคารวัดนวมินทรราชูทิศ
ทั้งหมด และกาลังดาเนินการเททองหล่อพระพุทธปฏิมา ทั้ง ๓ องค์
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดาเนินทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมา ทั้ง ๓ องค์ ที่พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม คือ
ลักษณะแบบอู่ทอง หน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว
ลักษณะแบบเชียงแสน หน้าตัก ๘๔ เซ็นติเมตร
ลักษณะแบบสุ โขทัย หน้าตัก ๘๔ นิ้ว และพระพุทธรู ปปางราพึง
เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานประจาอาคารเอนกประสงค์ อาคารปฏิบตั ิธรรม และอุโบสถวัดนวมิ
นทรราชูทิศ ตามลาดับ จึงขอเรี ยนแจ้งข่าวโครงการและกิจกรรมงานบุญกุศลเฉลิมพระเกียรติน้ ีมาเพื่อ
สาธุชนทั้งหลายทราบ ร่ วมอนุโมทนา และร่ วมอุปถัมภ์สนับสนุนตามกาลังศรัทธา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมา ๓ องค์
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม

10

ขอเชิญรวมพลังศรัทธา พลังกาย พลังใจ ร่ วมสร้ างมหากุศล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระ
ประธานประจาวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ใน
พระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

พระพุทธปฏิมาที่จะอัญเชิญประดิษฐานเป็ นองค์ประธานประจาอุโบสถ
การสร้างและการสั่งสมบุญ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เป็ นทางแห่ งความสุ ข ความ
เจริญ ทั้งในปัจจุบัน และในสั มปรายภพ ขอทุกท่านพึงเป็ นผูม้ ีส่วนแห่งบุญและมหากุศลนี้จงเจริ ญด้วย
จตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญฯ
วัดนวมินทรราชู ทศิ เฉลิมพระเกียรติฯ
382 South St., East, Raynham (Cambridge-Boston) MA 02760 USA
Tel: (508) 823-1800 Fax: (508) 823-1775

www.watnawaminusa.org e-mail watnawamin@yahoo.com
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