ลำดับควำมคืบหน้ ำ
โครงกำรสร้ ำงวัดและศูนย์ วปิ ั สสนำกรรมฐำนนวมินทรรำชู ทศิ
ในดินแดนมลรัฐที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ
ณ เมืองเรย์นแฮม (ใกล้เมืองเคมบริ ดจ์-นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ แห่ งประเทศไทย
.

เนื่องในโอกำสมหำมงคลฉลองสิ ริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๔๙
ในพระสั งฆรำชู ปถัมภ์ สมเด็จพระญำณสั งวร สมเด็จพระสั งฆรำช สกลมหำสั งฆปริณำยก

๑. ควำมเป็ นมำ
๑.๑ กำรประชุ มโครงกำรสร้ ำงวัดเฉลิมพระเกียรติ ณ นครบอสตัน
คณะสงฆ์ไทยที่ มาปฏิบตั ิศาสนกิจ และพุทธศาสนิ กชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองบอสตัน และเมืองใกล้เคียง ใน
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งต่างมีความจงรักภักดี และสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณแห่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ แห่ งพระบรมราชจักรี วงศ์ องค์เอกอัครศาสนูปภัมภก ในฐานะที่ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ ที่ทรงสมบูรณ์ดว้ ย
ทศพิธราชธรรม ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจต่างๆ อันเป็ นคุณูปการอย่างไพศาล ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและปวงชน
ชาวไทยตลอดถึงชาวโลกหาที่สุดมิได้ และเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงครองสิ ริราชสมบัติโดยธรรมยาวนานกว่าพระมหากษัตริ
ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทย และกว่าพระมหากษัตริ ยช์ าติใดๆในโลก โดยเฉพาะทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์
ไทยพระองค์เดียว ที่ประสู ติในต่างประเทศ คือที่เมืองเคมบริ ดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา จึงได้ประชุมปรึ กษาหารื อ
กัน ณ บ้านเลขที่ ๗๗๕ Newton Street, Chestnut Hill, MA ๐๒๔๖๗ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕
๑.๒ มติทปี่ ระชุมคณะสงฆ์และพุทธศำสนิกชนในนครบอสตันและรัฐต่ำงๆในสหรัฐอเมริกำ
ที่ประชุมเห็ นว่า ในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ภูมิพลอดุยเดช ทรงครองสิ ริราชสมบัติ ครบ
๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ (ค.ศ.๒๐๐๖) และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ค.ศ.
๒๐๐๗) เห็นควรจัดสร้างวัดพระพุทธศาสนา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน และสภาวัฒนธรรมไทย ไว้ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็ น
บุณยานุสรณี ยสถานสาหรับดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม สาธารณกุศล เป็ นที่พ่ึงทางจิตใจ และเป็ นศูนย์รวม
แห่ งความรู ้รักสามัคคีแห่ งพุทธศาสนิ กชนและสาธุชนชาวโลก ในดินแดนที่พระองค์เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริ ดจ์
นครบอสตัน หรื อเมืองใกล้เคียง ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่ออานวยประโยชน์และสันติสุขแก่ปวงชน
และชาวโลก ถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในมหามงคลสมัยดังกล่าว
๒. ตั้งชื่อองค์ กรกำรกุศลแห่ งนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการก่อตั้งโครงการฯนี้ มีมติต้ งั ชื่ อองค์กรการกุศลแห่ งนี้ รวม ๓ องค์กร อยู่ในที่เดี ยวกันว่า
๒.๑ วัดนวมินทรรำชูทศิ (Wat Nawamintararachutis) สหรัฐอเมริ กา
๒.๒ ศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist Meditation Center) สหรัฐอเมริ กา
๒.๓ ศูนย์หรื อสภาวัฒนธรรมไทยนวมินทรราชูทิศแห่ งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural Council of
Massachusetts, U.S.A.) (ตามข้อเสนอของ Mr.Joseph A. Milano กงสุ ลไทยกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน)

๓. วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินโครงกำร “นวมินทรรำชูทศิ ”
๓.๑. เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช
๓.๒. เพื่อเป็ นศูนย์การเผยแผ่หลักธรรม และฝึ กอบรมปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนา
๓.๓. เพื่อส่ งเสริ มเผยแผ่ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยอันดีงาม
๓.๔. เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจของมวลพุทธศาสนิ กชน ในการประกอบกุศลกิจคุณงามความดี อันเป็ นประโยชน์ เพื่อ
สันติสุขและสันติภาพ ต่อสังคม ต่อปวงชนและชาวโลก
๔. นโยบำยในกำรกำหนดระยะเวลำดำเนินกำร
๔.๑ ระยะที่ ๑ ใช้ เวลำ ๕ ปี เริ่มแต่ ปีพุทธศักรำช ๒๕๔๕-๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๒-๒๐๐๗)
ก. ในการเตรี ยมการรวมศรั ทธารวบรวมปั จจัย การก่ อตั้งองค์กรการกุศล การคัดเลื อกบุคลากรที่ เหมาะสมใน
สหรัฐอเมริ กามาเป็ นกรรมการอานวยการ กรรมการบริ หาร กรรมการเจ้าหน้าที่ และกรรมการอุปถัมภ์ที่ปรึ กษาฝ่ าย
สหรัฐอเมริ กา ตลอดถึงกรรมการอานวยการและกรรมการอุปถัมภ์ที่ปรึ กษาฝ่ ายประเทศไทย
ข. การจัดหาอาคารสถานที่ต้ งั องค์กรชัว่ คราว การนิมนต์พระสงฆ์ไทย จานวน ๕-๙ รู ป มาประจาปฏิบตั ิศาสนกิจ
สงเคราะห์ประชาชน การจัดหาทุนการศึกษาหาข้อมูลในการจัดหาซื้ อที่ดินและอาคารสถานที่เหมาะสมมาเป็ น
ที่ต้ งั วัด การจัดหาสถาปนิ กออกแบบศาสนสถานตามลักษณะพุทธศิลปให้สอดคล้องกับภูมิสถานสภาพแวดล้อม
และดิ นฟ้ าอากาศ และตามกฎหมายของสหรัฐอเมริ กา การจัดหาบริ ษทั มาสารวจคุณสมบัติของที่ดิน การขอ
อนุญาตจากทางการสหรัฐอเมริ กา เพื่อสร้างอาคารพุทธศาสนสถาน ให้เหมาะสมกับเป็ นวัดเฉลิมพระเกียรติฯ ใน
ดินแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชสมภพ ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์
๔.๒ ระยะที่ ๒ ใช้ เวลำ ๕ ปี นับแต่ ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ค.ศ.๒๐๐๘-๒๐๑๓)
ก. ในการปฏิบตั ิศาสนกิจ การก่อสร้างและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทุกด้าน ต่อเนื่องจากโครงการที่ ๑
๔.๒ ระยะที่ ๓ ใช้ เวลำ ๕ ปี นับแต่ ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๗-๒๕๖๒ (ค.ศ.๒๐๑๓-๒๐๑๘)
ก. ในการปฏิบตั ิศาสนกิจและกิจกรรมต่างๆ ทุกด้าน ต่อเนื่องจากโครงการที่ ๒ จนกว่าจะแล้วเสร็ จสมบูรณ์
๕. กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ และนโยบำยต่ อเนื่องในปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๘
๕.๑ นาเรื่ องเสนอและได้รับความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิ ย์ ไกรฤกษ์ เอกอัครราชทูตไทย กรุ งวอซิงตัน ดี.ซี .
๕.๒ นาเรื่ องเสนอและได้รับความเห็นชอบจาก พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา
๕.๓ กราบเรี ยนอาราธนาและได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิรญำณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส วัด
ยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ประธานกรรมการอานวยการวัดธัมมาราม นครชิคาโก รับเป็ นประธานโครงการสร้างวัด และเป็ น
ประธานกรรมการอานวยการ (เจ้าอาวาส) วัดและศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐาน นวมินทรราชูทิศ
๕.๔ คณะกรรมการวัดได้ดาเนิ นการจัดหาเช่าบ้าน 2 ชั้น เลขที่ 11 WILMOT STREET WATERTOWN, BOSTON,
MA 02472 (617) 926-0382 FAX (617) 926-2736 เพื่อเป็ นที่พานักและปฏิบตั ิศาสนกิจของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ประชาชน
ในนครบอสตันและเมืองใกล้เคียง เป็ นการชัว่ คราว และเพือ่ เลือกหาที่เหมาะสมเป็ นตั้งวัดถาวร
๕.๕ ขอพระธรรมทูตจาก วัดธัมมาราม นครชิ ค าโก ๑ รู ป และจากวัดพรหมคุ ณ าราม นครอริ โซนา ๒ รู ป มา
อยู่ประจาปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จสงเคราะห์ ประชาชน (เป็ นการชั่วคราว)
๕.๖ ตราระเบียบการบริ หารองค์กรวัด และตั้งคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการอุปถัมภ์และที่ปรึ กษา และ
คณะกรรมการดาเนินงาน เพือ่ ปฏิบตั ิศาสนกิจ ให้เป็ นไปตามพระธรรมวินยั ระเบียบและกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
๕.๗ ดาเนิ นการขอจดทะเบี ยนและได้รับอนุ มัติจ ากทางการสหรั ฐอเมริ กาให้ เ ป็ นองค์กรการกุ ศล (วัด และศูนย์)
ประเภทไม่แสวงหาผลกาไร ในนำม -“วัดนวมินทรรำชู ทศิ ” (Wat Nawamintararachutis) ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นวมิ
นทรราชูทิศ (The NMR Buddhist Meditation Center) เมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๔๕

๕.๘ นาความกราบทูล และได้รับ พระเมตตาจากสมเด็จ พระญาณสัง วร สมเด็จ พระสัง ฆราช สกลมหาสัง ฆ
ปริ ณายก ทรงรั บโครงการฯนี้ ไว้ในพระสังฆราชู ปถัมภ์
๕.๙ เสนอกระทรวงวัฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย จัด ตั้ง ศูนย์หรื อสภาวัฒนธรรมไทย นวมินทรราชูทิศ แห่ งมล
รัฐแมสชาชูเซตส์ และได้รับอนุมตั ิจากสภาวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมแห่ งประเทศไทย ให้ชื่อองค์กรนี้ วา่ สภา
วัฒนธรรมแห่ งประเทศไทยวัดนวมินทรราชูทิศ แห่ งมลรัฐแมสชาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา (The NMR Thai Cultural Council of
Massachusetts, U.S.A.)
นำงอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็ นประธานในพิธีเปิ ดสานักงานสภา
วัฒนธรรมนวมินทรราชูทิศ แห่งนี้ ในงานวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน เมื่อ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๔๘ เวลำ ๑๐.๓๐ น.
๖. กำรขอพระธรรมทูตเป็ นทำงกำร กำรหำซื้อที่ต้ังโครงกำรฯ และเสนอเป็ นโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ
๖.๑ ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ประชุมคณะกรรมการวัดนวมินทรราชูทิศ มีม ติ ข อพระธรรมทูตที่ได้รับ การฝึ กอบรม
และและได้รับความเห็ นชอบจากมหาเถรสมาคม มาปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จประจาที่ วดั นี้ อย่างเป็ นทางการคณะสงฆ์ ๕-๙ รู ป
๖.๒ นับ แต่ได้รับ อนุ มตั ิ จ ากทางการสหรั ฐอเมริ กาให้เ ป็ นองค์กรวัดตลอดมา คณะกรรมการฯและพุทธศาสนิ ก
ชน ได้ร่ ว มกัน ได้เ ลื อกหาซื้ อ ที่ ในดิ น แดนที่ พระเจ้า อยู่หัว เสด็จ พระราชสมภพ คือ ในเมือ งเคมบริ ด จ์-นครบอสตัน หรื อ
เมืองใกล้เคียงราว ๑๐-๒๐ เอเคอร์ (๒๕-๕๐ ไร่ ) มาเป็ นที่ ต้ งั วัด คณะกรรมการฯได้เ ลื อกหาที่ อยู่ป ระมาณ ๒๐ แห่ ง ใน
ระยะเวลา ๔ ปี คือปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘
ในที่สุ ด พบที่ ดินติด ถนนทรู เ วย์ เลขที่ 382 SOUTH ST. EAST, RYNHAM, MA 02767 ซึ่ ง เป็ นป่ าในเมือ ง
RYNHAM ใกล้เมืองเคมบริ ดจ์-นครบอสตัน เนื้ อที่ ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่ ) มี บ า้ นเก่า พร้อมโรงนาและโรงม้าติดมาด้วย
อยู่ห่า งจากดาวน์ท าวน์น ครบอสตัน ประมาณ ๑๕ ไมล์ โดยเจ้า ของที่ ไม่ยอมแบ่งขาย แต่ต อ้ งการขายยกแปลง ราคา ๑
ล้าน ๕ แสนดอนล่าร์ สหรั ฐ (๖๐ล้านบาทไทย)
โดยที่ คณะกรรมการจัดงานเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯของรั ฐบาลไทย มี เ งื่ อนไขว่า ถ้าโครงการฯใดจะขอสร้างวัดเฉลิม
พระเกี ย รติ ฯ จะต้องมี หลักฐานการมี ที่ดิน ที่เ หมาะสมเสนอเป็ นที่ ต้ ังโครงการฯ ด้ว ยเหตุน้ี คณะกรรมการฯ จึ ง ตัดสิ นใจ
ซื้ อที่ แห่ งนี้ มาเป็ นที่ ส ร้ างวัดเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ซึ่ ง ค่าที่ ดินจานวน ๖๐ ล้านบาทดังกล่าว พระพรหมวชิ รญาณ ประธาน
กรรมการโครงการฯ รับเป็ นเจ้าภาพบริ จาคซื้ อถวายโครงการฯ โดยเสร็ จพระราชกุศล
๖.๓ เมื่อโครงการฯมี ที่ ดินที่ ต้ งั วัดแล้ว คณะกรรมการฯได้เ สนอโครงการฯนี้ ต่อมหาเถรสมาคม แห่ ง คณะสงฆ์
ไทย ผ่านสานักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติ สมเด็จ พระพุฒาจารย์ ประธานคณะผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ส มเด็จ พระสังฆราช ได้
แสดงความเห็ นชอบและชี้ แจงเรื่ องนี้ ในที่ ป ระชุ มมหาเถรสมาคม ครั้ งที่ ๒๘/๒๕๔๙ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มี มติที่
๖๓๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙ เห็ นชอบให้โครงการฯนี้ เป็ นโครงการของคณะสงฆ์ร่วมเฉลิ มพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ กับรั ฐบาล
๗. สถำบันที่รับผิดชอบโครงกำร
๗.๑ วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริ กา
๗.๒. ศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐาน วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริ กา
๗.๓. สภาวัฒนธรรมไทยนวมินทรราชูทิศ แห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา
๗.๔ วัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
๗.๕ มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประเทศไทย
๘. สถำบันทีม่ สี ่ วนร่ วมบำเพ็ญกุศลหรือให้ควำมสนับสนุนอุปถัมภ์ โครงกำร
๘.๑. สมัชชาสงฆ์ไทย และวัดในเครื อสมัชชาสงฆ์ไทยทุกวัดในสหรัฐอเมริ กา
๘.๒ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี .

๘.๓ สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
๘.๔ สถานกงสุลไทยกิตติมศักดิ์ นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์
๘.๕ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
๘.๖ กรมการศาสนา และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
๘.๗ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
๘.๘ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประเทศไทย
๘.๙ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประเทศไทย
๘.๑๐ บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย ประเทศไทย
๘.๑๑ วัดธัมมาราม นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา
๘.๑๒ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย
๘.๑๓ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ประเทศไทย
๘.๑๔ ศูนย์ส่งเสริ มพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
๘.๑๕ ศูนย์ประสานงานสานักปฏิบตั ิธรรมจังหวัดแห่งประเทศไทย
๘.๑๖ สถานี วิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV เฉลิ มพระเกี ยรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
๘.๑๖ พุทธบริ ษทั ผูม้ ีจิตศรัทธาทั้งมวล
๘.๑๗ มหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทย
๘.๑๘ สานักพระราชวัง ประเทศไทย
๘.๑๙ รัฐบาลไทย
๙. ทีม่ ำของงบประมำณ
๙.๑. จากการรับบริ จาคจากพุทธบริ ษทั ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ และมลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริ กา
๙.๒. จากการจัดกิจกรรมการกุศลของวัดนวมินทรราชูทิศ หรื อที่วดั นวมินทรราชูทิศอนุญาตให้จดั
๙.๓. จากการสนับสนุนของพ่อค้าประชาชน และองค์กรการกุศลต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กา และจากนานาชาติ
๙.๔. จากการสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชน องค์กรการกุศลต่างๆ ในประเทศไทย
๙.๕ จากการสนับสนุนอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย
๑๐. งบประมำณเบือ้ งต้ น
๑๐.๑ งบประมาณขั้นที่ ๑ จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เหรี ยญสหรัฐ เพื่อจัดซื้ อที่ดินที่ต้ งั โครงการ
๑๐.๒ งบประมาณขั้นที่ ๒ จานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เหรี ยญสหรัฐ เพื่อเตรี ยมงาน การสารวจที่ และออกแบบ
๑๐.๓ งบประมาณขั้นที่ ๓ จานวน ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ เหรี ยญสหรัฐ เพื่อดาเนินการก่อสร้างวัด
๑๐.๔ งบประมาณขั้นที่๔จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เหรี ยญสหรัฐ เพื่อกองทุนนิธิบารุ งพัฒนาวัด
๑๑. แต่ งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ ำยประเทศไทย
เพื่อประโยชน์แก่โครงการเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯนี้ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ พระพรหมวชิ รญาณ ประธานกรรมการโครง
การฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัดนวมินทรราชูทิศ ฯ ฝ่ ายประเทศไทย ขึ้ นคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย
-พระพรหมวชิ รญาณ วัดยานนาวา ประธานกรรมการโครงการฯ เป็ นประธานที่ปรึ กษา
-นายจิ รายุ อิสรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิ การสานักพระราชวัง เป็ นประธานฯ
-ท่านผูห้ ญิ งจรุ งจิ ตต์ ฑีขะระ รองเลขานุ การในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ นีนาถ เป็ นรองประธานฯ
-นายแผน วรรณเมธี เลขาธิ การสภากาชาดไทย ประธานองค์การพุท ธศาสนิ กสัมพันธ์ แห่ งชาติ เป็ นกรรมการ
-ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร เป็ นต้น

๑๒. กำรออกแบบและดำเนินกำรก่ อสร้ ำงวัดและศู นย์ วิปัสสนำกรรมฐำน เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อโครงการฯมีที่ดินเป็ นป่ าในเมืองเรย์นแฮม (ใกล้เมืองเคมบริ ดจ์-บอสตัน ) ๕๕ เอเคอร์ ดังกล่าวแล้ว ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการฯได้ดาเนิ นการตามกฎหมายของท้องถิ่ น เพื่อการสร้ างวัดเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯดังนี้ คือ
๑๒.๑ คณะกรรมการฯได้ดาเนิ นการแบ่งที่ ดิน ๑๐ เอเคอร์ ที่มีบา้ น โรงนา และคอกม้า ออกจากที่ดิน ที่เ ป็ น
ป่ า ๕๕ เอเคอร์ โดย ๑๐ เอเคอร์ ซึ่ งส่ วนหน้าที่ ดินติ ดถนนด้านซ้ายจะสู งและแคบ ส่ วนลึ กเข้าไปจะกว้างและลาดต่าลง
ไปจรดสระน้ านั้น ได้กาหนดเป็ นพื้นสาหรั บก่อสร้ างอาคารวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ
ส่ ว นที่ เ หลื อ ๔๕ เอเคอร์ วัด นวมิน ทรราชู ทิศ จะรัก ษาสภาพป่ าและธรรมชาติ ตามกฎหมาย (หากจาเป็ น
จะต้องใช้สรอยที่ ดินในส่ วนที่ เหลื อ ต้องขออนุ ญาตจากซิ ต้ ี เรย์นแฮม)
๑๒.๒ จัด หาบริ ษ ทั ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ที่มีใ บอนุ ญ าตและมีชื่ อ เสี ย ง มาดาเนิ น การส ารวจและเจาะพื้ น ที ่ ๑๐
เอเคอร์ ที่ จ ะทาการก่อ สร้ า งอาคารวัด ผลการสารวจปรากฏว่า เป็ นพื้ น ที่ ที่ ส ามารถจะทาการก่อ สร้ า งอาคารวัด ได้ สิ ้ น
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ หกหมื่นเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ หนึ่ งล้านแปดแสนบาท)
๑๒.๒ พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการฯมี ค วามเห็ นว่า ที่ดิ น ๑๐ เอเคอร์ ที่จ ะใช้ส รอย นั้น ด้านขวาของที่ มี
ที่ดิ น ที่มีบ า้ น ๒ ชั้น ติ ด อยู่ หากซื้ อที่ ดิ น ติ ด ถนนที่ มี บ า้ นติ ด อยู่ด ้านขวาดังกล่า ว ประมาณ ๓๐๐.๕ ตรว. ผนวกเข้า กับ
ที่ดิ น ของวัด แล้ว ก็จ ะทาให้ที่ ดิ น ด้า นหน้า ถนนที่ จ ะทาการก่อ สร้ า งวัด เป็ นรู ป ๔ เหลี่ย มผืน ผ้า สามารถจะออกแบบ
แปลนแผนผัง สร้างอาคารวัดลงได้อย่างสวยงาม คณะกรรมการฯ จึ งติ ดต่อขอซื้ อบ้านพร้ อมที่ ดินดังกล่าวได้ ในราคาห้า
แสนเหรี ย ญสหรัฐ (ประมาณ สิ บห้าล้านบาท) เพื่อผนวกเข้ากับ ที่ ดินด้านหน้า วัดที่ มีอยู่ให้กว้างขึ้ น ค่ ำซื้อบ้ ำ นและที่ดิน
จานวน ๑๕ ล้านบาทดังกล่าว พระพรหมวชิ รญาณ บริ จาคโดยเสด็จพระราชกุศล
๑๒.๓ คณะกรรมการฯได้จ ัด หาบริ ษ ทั Architectural Resources Cambridge ARC ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ที่มี
ใบอนุ ญาตและมีชื่อเสี ยง เคยได้รับ รางวัลชนะเลิ ศ ในการออกแบบและก่อสร้ างในสหรั ฐอเมริ กา จัด วิศวกรและสถาปนิ ก
ชาวอเมริ กนั ในสหรั ฐ และชาวไทย ร่ ว มกับ สถาปนิ ก ของกรมศิล ปากร แห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกัน ออกแบบวัด เฉลิม พระ
เกี ยรติ แห่ งนี้ ให้อาคารวัดมี ลกั ษณะพุท ธศิ ลปที่ เ หมาะสมกับ เป็ นวัดในพระพุท ธศาสนา สอดคล้องกับ สภาพดิ นฟ้ าอากาศ
ที่ สามารถตั้งอยู่ได้อย่างมัน่ คงในเมืองหนาว โดยให้บ ริ ษ ทั เป็ นผูด้ าเนิ นการประสานความเห็ นชอบจากชาวท้องถิ่ น ในการ
สร้างวัด พร้ อมทั้งดาเนิ นการยื่นเรื่ องขออนุ ญาตจากซิ ต้ เั รย์นแฮม แห่ งมลรัฐแมสชาชูเซตส์ ในการดาเนิ นการดังกล่าว สิ้ น
เงินในการนี้ ท้ งั สิ้ น ๓,๑๖๖.๖๖๖.๐๐ เหรี ยญสหรัฐ (หรื อเก้าสิ บห้าล้านบาท)
๑๒.๔ คณะกรรมการฯได้พิจ ารณางบประมาณการก่อสร้ า งวัด นวมิ น ทรราชู ทิศ ทั้งโครงการ ตามที่วิศวกร
และสถาปนิ ก ได้ออกแบบความเหมาะสม และตามความนโยบายของคณะกรรมการฯ ซึ่ ง ต้อ งใช้ง บประมาณก่อ สร้ า ง
อาคารรวมต่า งๆ ๔ ชั้น ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกัน รวม ๑๑๒,๐๐๐ ตรว.รวมทั้ง ค่า ตกแต่ง พุท ธศิ ล ป์ ในส่ ว นอุโ บสถ ห้อ งปฏิบ ตั ิ
ธรรม ห้องโถงที่ ประชุม ห้อ งพิพิธภัณ ฑ์ ห้องนิ ทรรศการ ลานที่จ อดรถ พร้ อมรั้ วกาแพงวัด เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ในพื้น ที่
ก่อสร้ าง ๒๕๖๗๙ ตรม. รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ นประมาณ ๖๗ ล้านเหรี ยญสหรัฐ (ประมาณ ๒,๐๑๐ ล้านบาท)
๑๒.๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐ บาลไทยได้อ นุ ม ตั ิ เ งิ น สนับ สนุ น ค่า ออกแบบและการก่อ สร้ า งเบื้ อ งต้น ๕๐๐ ล้า น
บาท (ประมาณ ๑๖.๖ ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ) ส่ ว นค่า ก่อ สร้ า งที่ข าด พระพรหมวชิ ร ญาณ พร้อ มคณะกรรมการฯ จะจัด หา
เจ้าภาพผูม้ ีจิตศรัทธา มาดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๘ เดื อน (นับแต่เดื อนมิ ถุนายน ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๕)
๑๒.๖ ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๓ โครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ แห่ งนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการ
อนุ ม ตั ิ แ บบแปลนก่อ สร้ า งจากซิ ต้ี เ รย์น แฮม และคณะกรรมการฯ ได้ทาการประกวดราคาและเลือ กบริ ษ ทั ก่อ สร้ า งที่ มี
ใบอนุ ญาตก่อ สร้ างจากซิ ต้ี ซ่ึ ง มีชื่ อเสี ยงมีศ กั ยภาพ พร้อ มจะดาเนิ นการก่อสร้ า ง (โดยร่ วมกัน กับ บริ ษ ทั ที่ มีค วามสามารถ
จากประเทศไทยที่กรมศิลปากรรับรองผลงาน) เพื่อดาเนิ นการในด้านพุทธศิลปไทย) ให้แล้วเสร็ จตามกาหนด

๑๒.๗ คณะกรรมการฯ ได้ค ดั เลื อกบริ ษ ทั ที่ มีใบอนุ ญาตและมี ชื่อเสี ยงเพื่อการก่อ สร้ างอาคารวัดทั้งโครงการ
พร้อมกาหนดวันประกอบพิธี “ปฐมฤกษ์ เจำะดิน ” ตามประเพณี ข องชาวตะวันตกประยุกต์กบั ประเพณี ไทยอันนับ เนื่ อง
ในพระพุทธศาสนา เพื่อเริ่ มก่อสร้ างอาคารวัดและศาสนสถานเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯแห่ งนี้ ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ ๖-๗๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการฯ ได้นิ ม นต์ พระพรหมวชิ ร ญาณ ประธานโครงการฯ เป็ นประธานฝ่ าย
บรรพชิ ต พร้ อ มด้ว ยพระเถระจากรั ฐ ต่า งๆในสหรั ฐ อเมริ ก า ประมาณ ๖๐ รู ป มาร่ ว มประกอบพิธี
และเชิ ญ
เอกอัค รราชทูตไทยประจาสหรัฐ อเมริ ก า ณ กรุ ง วอซิ งตัน ดี .ซี . นำยกิต ติพงษ์ ณ ระนอง และผูว้ ่าการมลรัฐแมส ซาซู
เซตส์ ไปเป็ นประธานร่ ว มในพิธี เชิ ญ กงสุ ล ใหญ่น ครนิ ว ยอร์ ค นำยวิริ ย ะ เข็ม พล และกงสุ ลไทยกิ ตติ มศักดิ์ ณ นคร
บอสตัน Mr.Joseph A. Milano พร้อมข้าราชการท้องถิ่นเมืองเรย์นแฮม มาเป็ นรองประธานฯร่ วม เชิญข้าราชการ พุทธ ศา
สนิกชนชาวไทยและนานาชาติ ในมลรัฐแมสชาชูเซตส์และรัฐใกล้เคียง มาร่ วมงานประวัติศาสร์ครั้งนี้เป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ ได้จดั ให้มีพิธีบาเพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระ
เกียรติ และถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิธี ม หามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วย
ในการพิธีม หามงคลครั้ ง นี้ สมเด็จ พระนางเจ้า ฯพระบรมราชิ นี นาถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน
ผ้าไตรประดับต้นผ้าป่ าสามัค คี และถวายพระสงฆ์ในพิธี จานวน ๑๒ ไตร เพื่อพุทธศาสนิ กชนได้โดยเสด็จ พระราชกุศล
ในพิธี แ ละในโครงการฯนี้ ด ้ว ย ซึ่ ง นับ เป็ นพระมหากรุ ณ าธิ คุณ เป็ นล้น พ้น สุ ด ประมาณ และยัง ความปี ติ ใ ห้เ กิ ด แก่ค ณะ
สงฆ์ขา้ ราชการ และพุทธศาสนิ กชนชาวไทยและชาวต่างประเทศในสหรั ฐอเมริ กา หาที่สุดมิได้
๑๓. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับในกำรดำเนินโครงกำรฯนี้
๑๓.๑ ทาให้พระพุทธศาสนา ซึ่ งเป็ นศาสนาแห่ งเหตุผลแห่ งปั ญญาแห่ งเมตตา อภัย แห่ งความรู ้รักสามัคคี เพื่อ
สันติภาพและสันติสุข ได้รับการยอมรับจากปวงชนชาวโลก และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประสิ ทธิ ผลได้
๑๓.๒. ทาให้พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริ ยไ์ ทยแห่ งพระบรมราช
จักรี วงศ์ ซึ่ งเสด็จพระราชสมภพในภูมิภาคนี้ ของสหรัฐอเมริ กา ได้แผ่ไพศาลไปทัว่ สากล
๑๓.๓ ทาให้พทุ ธศาสนิ กชาวไทยในต่างแดน เกิดจิตสานึ กความรู้รักสามัคคี และความกตัญญูกตเวที ต่อชาติ พระพุทธ
ศาสนา มีความจงรักภักดีและซาบซึ้ งในพระมหากรุ ณาธิ คุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวและสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
๑๓.๔.ทาให้อนุชนเชื้อสายไทยมีผูกพันกับถิ่นกาเนิ ดและเชื้อชาติพระพุทธศาสนาตลอดถึงศักดิ์ ศรี แห่ งความเป็ นไทย
๑๓.๕ ทาให้อนุ ชนเชื้อสายไทยรู ้หลักการในการดาเนิ นชี วิตตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
๑๓.๖ ทาให้พทุ ธศาสนิกชนมีวดั เป็ นศูนย์รวมจิตใจและเป็ นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาสัมมาปฏิบตั ิ
๑๓.๗ ทาให้เกิดการส่ งเสริ มศีลธรรมคุณธรรมจริ ยธรรมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยม และประเพณี ไทยอันดีงาม ต่อ
อนุชนเชื้อสายไทยและชาวอเมริ กนั เจ้าของถิ่น ตลอดถึงนานาชาติ ให้เกิดความรู ้รักสามัคคีมีสมานฉันท์ต่อกัน เพื่อเกิดสันติสุข
และสันติภาพโลก อย่างยัง่ ยืน
๑๓.๘ ทาให้พทุ ธบริ ษทั ทุกฝ่ ายได้สร้างศาสนสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน อันจะนาสังคมและชาวโลกสู่ สันติสุขและ
สันติภาพ โดยผลแห่ งโครงการและกิจกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว นวมินทรมหาราชา ในครั้งนี้
ฝ่ ำยข้ อมูล
โครงกำรสร้ ำงวัดนวมินทรรำชู ทิศ เมืองเรย์นแฮม (ใกล้เมืองเคมบริดจ์ -นครบอสตัน สหรัฐอเมริกำ)
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๔
WAT NAWAMINTARARACHUTIT, RAYNHAM
TEL 508 823-1800 FAX 508 823-1775

ที่ นมรท ๐๒๙/๒๕๕๔

โครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ
เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ ๑๐๑๒๐

๒๕ มษายน ๒๕๕๔
เรื่ อง
รายงานลาดับความคืบหน้าโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ เมืองเรย์นแฮม-บอสตัน สหรัฐอเมริ กา
และขอลาไปปฏิบตั ิศาสนกิจเป็ นประธานในพิธีเจาะดินสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริ กา
ขอเจริ ญพร
ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย รายงานลาดับความคืบหน้าโครงการฯ และกาหนดการพิธีเจาะดินสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด
ตามที่ คณะสงฆ์และชาวไทยในสหรัฐอเมริ กา ได้ดาเนิ นโครงการสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ใน
ดินแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน หรื อเมืองใกล้เคียง ในรัฐ
แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา อานวยประโยชน์และสันติสุข แก่ปวงชนและชาวโลก น้อมถวาย
เป็ น พุท ธบูช า และเป็ น ราชสัก การะแด่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว เนื่ อ งในโอกาสฉลองสิ ริ ร าชสมบัติค รบ ๖๐ ปี ๙
มิถุนายน ๒๕๔๙ ตั้งชื่ อวัดนี้ ว่า “วัดนวมินทรรำชู ทศิ ” โดยนิมนต์อาตมภาพ เป็ นประธานโครงการ แล้วนิ มนต์พระธรรม
ทูต ๕-๙ รู ป ไปประจาปฏิ บ ตั ิ ศ าสนกิ จ สมเด็จ พระญาณสัง วร สมเด็จ พระสัง ฆราช สกลมหาสัง ฆปริ ณ ายก ทรงรับ
โครงการฯนี้ ไ ว้ใ นพระสัง ฆราชู ป ถัม ภ์ สมเด็จ พระพุฒ าจารย์ ประธานคณะผู ป้ ฏิบ ตั ิห น้า ที่ส มเด็จ พระสัง ฆราช ได้
พิจ ารณาเห็ น ควรให้นาเสนอเรื่ อ งนี้ ต่อ ที่ ป ระชุ ม มหาเถรสมาคม และที่ป ระชุ ม มหาเถรสมาคมครั้ ง ที่ ๒๘/๒๕๔๙ เมื่อ
วัน ที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๔๙ ได้มีม ติ เ ห็ น ชอบให้โ ครงการฯนี้ เป็ นโครงการของคณะสงฆ์ไ ทย ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
สาหรั บสถานที่ ต้ งั วัดเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ แห่ งนี้ คณะกรรมการได้เ ลื อกจัดหาซื้ อที่ ดิน ในป่ า ณ เมืองเรย์
นแฮม ใกล้เมืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน จานวน ๕๕ เอเคอร์ ( ๑๓๗ ไร่ ) ราคา ๑ ล้าน ๕ แสน ดอนล่าร์ ส หรั ฐ (หรื อ ๖๐
ล้านบาทไทย) มาเป็ นที่ ต้ งั โครงการฯ โดยค่าที่ ดินจานวนดังกล่าว อาตมภาพรับเป็ นเจ้าภาพโดยเสร็ จพระราชกุศล
โครงการฯนี้ นอกจากจะมีค ณะกรรมการฝ่ ายสหรัฐ อเมริ ก าบริ ห ารโดยเฉพาะแล้ว ได้มีก ารแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการฝ่ ายประเทศไทยด้ว ย โดยมี อาตมภาพเป็ นประธานที ่ป รึ ก ษา นายจิ ร ายุ อิส รางกูร ณ อยุธ ยา รอง
เลขาธิ ก ารสานัก พระราชวัง เป็ นประธาน ท่านผู ห้ ญิ ง จรุ ง จิ ต ต์ ฑีข ะระ รองเลขานุ ก ารในสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชิ นีนาถ เป็ นรองประธาน ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ เป็ นต้น
ในการก่อ สร้ า งวัด เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ แห่ ง นี้ คณะกรรมการ ได้ว ่า จ้า งบริ ษ ทั ที่มีใ บอนุ ญ าตและมีชื่ อ
เสี ย งจัด หาวิศวกรและสถาปนิ ก มาทาการออกแบบอาคารรวม ในพื้ นที่ อ าคาร ๑๑๒,๐๐๐ ตรว.ให้มีล กั ษณะพุทธศิล ปที่
เหมาะสมกับ เป็ นวัด ในพระพุท ธศาสนา สอดคล้องกับ ดิ นฟ้ าอากาศในเมื องหนาว ในงบประมาณก่อ สร้ างรวมค่าตกแต่ง
แบบพุทธศิลป์ ภายในอาคารด้วยเป็ นเงิน ๑,๕๙๐ ล้านบาท รวมการจัดกองทุนดูแลรักษาด้วยเป็ นเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท

ในการนี้ รัฐ บาลได้อ นุ ม ตั ิ ง บกลางสนับ สนุ น ค่า ออกแบบและการก่อ สร้ า งเบื้ อ งต้น ๕๐๐ ล้า นบาท
ส่ วนที่ ขาด ประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาทนั้น พระพรหมวชิ รญาณ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ จะได้จ ัดหาเจ้าภาพ
มาดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป
บัด นี้ โครงการฯดัง กล่า วนี้ ได้ผ่า นขั้น ตอนความเห็ น ชอบจากชุ ม ชนหมู่บ า้ นท้อ งถิ่ น ใกล้ว ดั ผ่า นการ
อนุ มตั ิ แบบแปลนก่อสร้ างจากทางซิ ต้ ี และบริ ษ ทั ที่ จ ะก่อสร้ างได้กาหนดวันพร้ อมจะก่อสร้ างให้แล้วเสร็ จ ในกาหนด ๑๘
เดื อ น ซึ่ ง ชาวตะวัน ตกเรี ย กพิธี น้ี ว ่า “พิธีป ฐมฤกษ์ เ จำะดิน ” กาหนดวัน ที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พร้ อ มกับ จัด พิธี
บาเพ็ญ กุศ ลถวายพระราชกุศ ลและถวายพระพรชัย แด่ พ ระบาทสนมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิธี ม หา
มงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธัน วาคม ๒๕๕๔ ในครั้ ง นี้ ด ้ว ย โดยคณะกรรมการฯได้นิ ม นต์อ าตมภาพ
ไปเป็ นประธานในพิธีฝ่ ายบรรพชิ ต เชิ ญ เอกอัค รราชทูตไทยประจาสหรัฐอเมริ ก า เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัส ถ์ นิ ม นต์พระ
เถรานุ เ ถระและเชิ ญ ชวนชาวไทยและชาวต่า งประเทศในรั ฐ ต่า งๆในสหรัฐ ฯ ไปร่ ว มในมงคลพิธี ป ระวัติ ศ าสตร์ ครั้ ง นี้
ด้วย
ในการนี้ สมเด็จ พระนางเจ้า ฯพระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯพระราชทานผ้า ไตร
พระราชทาน จานวน ๑๒ ไตร เป็ นผ้า ไตรประดับ องค์ผ า้ ป่ าสามัค คี ถวายพระเทศน์ แ ละพระสงฆ์เ จริ ญ พระพุท ธมนต์
เพื่อพุทธศาสนิ กชนได้โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีและในโครงการฯนี้ ด้วย ซึ่ งนับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณหาที่ สุดมิได้
ในการเดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจของอาตมภาพครั้งนี้ จะมีพระครู ปลัดสุ วฒั นวชิรคุณ (ไสว) วัด
อรุ ณราชวราราม รองอธิ การบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็ นเลขานุการและเป็ น
พระอนุจร กาหนดออกเดินทางจากกรุ งเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กลับวันจันทร์ ที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงกรุ งเทพมหานคร วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
จึงเจริ ญพรมา เพื่อขอได้โปรดนารายงานลาดับความคืบหน้า การปฏิบตั ิศาสนกิจ ในโครงการ
สร้างวัดและศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในดินแดนที่
เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริ กา ในนามแห่งคณะสงฆ์ไทย ดังกล่าว กราบเรี ยนพระเดชพระคุณเจ้าประคุณ
สมเด็จฯองค์ประธาน และคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อทราบ และอาตมภาพขอลาการประชุมมหาเถร
สมาคม เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในสหรัฐอเมริ กา ตามกาหนดดังกล่าวแล้ว..
ขอเจริ ญพร
(พระพรหมวชิ รญาณ)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานกรรมการโครงการก่อสร้ างวัดนวมิ นทรราชู ทิศ
ณ เมืองเรย์นแฮม (ใกล้เ มืองเคมบริ ดจ์ -นครบอสตัน) สหรัฐอเมริ กา
เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิ ถุนายน ๒๕๔๙
สานักงานโครงการฯ วัดยานนาวา
โทรศัพท์. ๐๒-๒๑๑-๙๓๑๗, ๐๒-๖๗๒-๓๒๐๖
โทรมือถือ ๐๘๑ ๖๑๕-๑๕๙๙

โครงกำรสร้ ำงวัดและศูนย์ วปิ ั สสนำกรรมฐำนนวมินทรรำชู ทศิ
ณ เมืองเรย์นแฮม (เคมบริ ดจ์-นครบอสตัน) มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ แห่ งประเทศไทย
เนื่องในโอกำสมหำมงคลฉลองสิ ริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๔๙
ในพระสั งฆรำชู ปถัมภ์ สมเด็จพระญำณสั งวร สมเด็จพระสั งฆรำช สกลมหำสั งฆปริณำยก
ควำมเป็ นมำ
คณะสงฆ์ไทยที่มาปฏิบตั ิศาสนกิจ และพุทธศาสนิ กชนชาวไทยที่มาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ต่างมีความ
จงรักภักดี และสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณแห่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่ ง พระบรมราช
จักรี วงศ์ องค์เอกอัครศาสนูปภัมภก ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ ที่ทรงสมบูรณ์ดว้ ยทศพิธราชธรรม ทรง
ปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจต่างๆ อันเป็ นคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ไพศาล ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและประชาชนชาวไทย
ตลอดถึงชาวโลก หาที่สุดมิได้ และเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงครองสิ ริราชสมบัติโดยธรรม มายาวนานกว่าพระมหากษัตริ ยาธิ
ราชเจ้า ทุก พระองค์ใ นประวัติ ศาสตร์ ข องชาติ ไทย และกว่า พระมหากษัต ริ ย์ชาติ ใ ดๆ ในโลก โดยเฉพาะทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยพระองค์เดียว ที่ประสู ติในต่างประเทศ คือ ที่เมืองเคมบริ ดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ดังนั้น จึงได้ประชุมปรึ กษาหารื อกัน ณ บ้านเลขที่ ๗๗๕ Newton Street, Chestnut Hill, MA ๐๒๔๖๗ เมื่อวันที่
๒๕ มิถุนำยน ๒๕๔๕ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่
เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ภูมิพลอดุยเดช ทรงครองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ๙
มิถุนายน ๒๕๔๙ (ค.ศ.๒๐๐๖) และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๗) เห็น
ควรจัดสร้างวัดพระพุทธศาสนาและศูนย์วิปัสสนากรรมฐานไว้ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็ นบุณยานุสรณี ยสถานสาหรับดาเนิ น
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม สาธารณกุศล เป็ นที่พ่ึงทางจิตใจ และเป็ นศูนย์รวมแห่ งความรู ้รักสามัคคีแห่ ง
พุทธศาสนิ กชน ในดินแดนที่พระองค์เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน หรื อเมืองใกล้เคียง ในมลรัฐ
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ปวงชนนานาชาติ ตลอดถึงชาวโลกทั้งมวล ถวายเป็ น
พระราชกุศ ลเฉลิม พระเกีย รติ เนื่ อ งในมหามงคลสมัย ดัง กล่า ว โดยตั้งชื่ อ วัด นี้ ว่า “วัด นวมินทรรำชู ทิศ” (Wat
Nawamintararachutis) ศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist Meditation Center)
นอกจากนั้น พุทธบริ ษทั ในมลรัฐแมสชาชูเซตส์ เห็ นชอบตามข้อเสนอของ Mr.Joseph A. Milano กงสุ ลใหญ่ไทย
กิตติมศักดิ์ นครบอสตัน ได้จดั ตั้งสภาวัฒนธรรมไทยนวมินทรราชูทิศแห่ งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural Council
of Massachusetts, U.S.A.) ขึ้นในศาสนสถานแห่งนี้ เพือ่ ประโยชน์สุขแก่ชาวไทยและปวงชนนานาชาติดว้ ย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว จึงได้นาเรื่ องปรึ กษาหารื อ และได้รับความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิ ย์ ไกร
ฤกษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งวอซิ งตัน ดี.ซี . และ พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา กับ ได้
กราบอาราธนา พระพรหมวชิรญำณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ประธานกรรมการ
อานวยการวัดธัมมาราม นครชิคาโก มาเป็ นประธานโครงการสร้างวัด และเป็ นประธานกรรมการอานวยการ (เจ้าอาวาส)

ในการนี้ คณะกรรมการโครงการได้ดาเนิ นการขอจดทะเบี ยนเป็ นองค์กรการกุศลประเภทไม่แสวงหาผลกาไร ให้
ถูกต้องตามกฏหมาย และได้รับอนุมตั ิจากทางการสหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๔๕ สมเด็จ พระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเมตตารั บโครงการฯนี้ ไว้ในพระสังฆราชู ปถัมภ์
เพื่อ ให้ช อบด้ว ยระเบีย บของคณะสงฆ์ไ ทย คณะกรรมการฯได้เ สนอเรื่ อ งนี้ ต่อ มหาเถรสมาคม แห่ ง คณะสงฆ์
ไทย ผ่า นสานักงานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ที่ป ระชุม มหาเถรสมาคม ครั้ ง ที่ ๒๘/๒๕๔๙ มติที่ ๖๓๐/๒๕๔๙ เมื่อ
วัน ที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๔๘ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้โ ครงการฯนี้ เป็ นโครงการของคณะสงฆ์ไ ทย ร่ วมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ กับ
รัฐบาล เนื่ องในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
สาหรับศูนย์หรื อสภาวัฒนธรรมไทยนวมินทรราชูทิศแห่ งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural Council of
Massachusetts, U.S.A.) นั้น ได้รับอนุมตั ิจากสภาวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม แห่ งประเทศไทย โดย นำงอุไรวรรณ
เทียนทอง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางไปเป็ นประธานในพิธีเปิ ด ณ นครบอสตัน เมื่อ ๑๖ กรกฎำคม
๒๕๔๘
ส่ วนสถานที่ ต้ งั วัดเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯแห่ งนี้ คณะกรรมการได้เ ลื อกหาซื้ อที่ ดินที่ เ หมาะสมในเมื องเคมบริ ดจ์และ
เมือ งใกล้เ คี ย ง ในที่สุ ดเลือ กได้ที่ดิ นเป็ นป่ าในเมืองเรย์นแฮม ใกล้เ มืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่ )
ราคา ๑.๕ ล้า นดอนล่า ร์ ส หรั ฐ (๖๐ ล้า นบาทไทย) มาเป็ นที่ ต้ ัง และสร้ า งวัด เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ห่ ง นี้ โดยค่า ที่ ดิ น จานวน
ดังกล่าว พระพรหมวชิ รญาณ ประธานกรรมการโครงการฯ เป็ นเจ้าภาพซื้ อถวายโครงการโดยเสร็ จพระราชกุศล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อเป็ นศูนย์การเผยแผ่หลักธรรม และฝึ กอบรมปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานในพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อส่ งเสริ มเผยแผ่ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยอันดีงาม
๔. เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจของมวลพุทธศาสนิกชน ในการประกอบกุศลกิจคุณงามความดี อันเป็ นประโยชน์ เพื่อสันติ
สุขและสันติภาพ ต่อสังคม และชาวโลก
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
๑. คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการบริ หาร วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริ กา
๒. คณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบตั ิกรรมฐาน วัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริ กา
๓. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยนวมินทรราชูทิศแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา
ทั้งนี้ โดยความสนับสนุนของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา, สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี ., สถาน
กงสุ ลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก, กงสุ ลกิตติมศักดิ์ ประจานครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ , วัดไทยในเครื อสมัชชาสงฆ์ไทยทุก
วัดในสหรัฐอเมริ กา, สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , กรมศิลปากร และกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ งโลก, มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช, บริ ษทั การบินไทย, บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย, วัดธัม
มาราม นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา, วัดยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย, องค์กรทางพระพุทธศาสนา
และพุทธบริ ษทั ผูม้ ีจิตเจริ ญด้วยศรัทธาทั้งมวล
โครงการวัดนวมินทรราชูทิศนี้ แม้อยูภ่ ายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่ในการบริ หารศาสนกิจ อยู่
ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย ในความอุปถัมภ์ของสานักพระราชวัง และรัฐบาลแห่งประเทศไทย
งบประมำณเบือ้ งต้ น
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรี ยญสหรัฐ ในการเริ่ มต้นโครงการ, งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เหรี ยญสหรัฐ เพื่อ
ดาเนินงานขั้นที่ ๒ และในงบประมาณ ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ เหรี ยญสหรัฐ เพือ่ การดาเนินงานขั้นที่ ๓ ให้เสร็จสมบูรณ์
ทีม่ ำของงบประมำณ
๑. จากการรับบริ จาคจากพุทธบริ ษทั ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ และในสหรัฐอเมริ กา

๒. จากการจัดกิจกรรมการกุศลของวัดนวมินทรราชูทิศ หรื อที่วดั นวมินทรราชูทิศอนุญาตให้จดั
๓. จากการสนับสนุนของพ่อค้าประชาชน องค์กรการกุศลต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กา และจากนานาชาติ
๕. จากการสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชน องค์กรการกุศลต่างๆ และจากภาครัฐในประเทศไทย
ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะที่ ๑ ใช้เวลา ๕ ปี เริ่ มแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๕๐ (ค.ศ.๒๐๐๒-๒๐๐๗) ในการเตรี ยมการรวมศรัทธา
รวบรวมปั จจัย การก่ อตั้งองค์กรการกุ ศล การคัดเลื อกบุ คลากรที่ เหมาะสมในสหรั ฐอเมริ กามาเป็ นกรรมการอ านวยการ
กรรมการบริ หาร กรรมการเจ้าหน้าที่ และกรรมการอุปถัมภ์ที่ปรึ กษาฝ่ ายสหรัฐอเมริ กา ตลอดถึงกรรมการอานวยการและกรรมการ
อุปถัมภ์ที่ปรึ กษาฝ่ ายประเทศไทย การจัดหาอาคารสถานที่ต้ งั องค์กรชัว่ คราว การนิมนต์พระสงฆ์ไทย จานวน ๕-๙ รู ป มาประจา
ปฏิบตั ิศาสนกิจสงเคราะห์ประชาชน การจัดหาทุนการศึกษาหาข้อมูลในการจัดหาซื้ อที่ดินและอาคารสถานที่เหมาะสมมาเป็ น
ที่ต้ งั วัด การจัดหาสถาปนิ กออกแบบศาสนสถานตามลักษณะพุทธศิลปให้สอดคล้องกับภูมิสถานสภาพแวดล้อมและดิ นฟ้ า
อากาศ และตามกฎหมายของสหรั ฐอเมริ กา การจัดหาบริ ษัทมาสารวจคุ ณ สมบัติข องที่ ดิน การขออนุ ญาตจากทางการ
สหรัฐอเมริ กา เพื่อสร้างอาคารพุทธศาสนสถาน ให้เหมาะสมกับเป็ นวัดเฉลิมพระเกียรติฯ ในดินแดนที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชสมภพ ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ต่อไป
ระยะที่ ๒ ใช้เวลา ๕ ปี นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๖ (ค.ศ.๒๐๐๘-๒๐๑๓) ในการปฏิบตั ิศาสนกิจและ
กิจกรรมต่างๆ ทุกด้าน ต่อเนื่องจากโครงการที่ ๑
ระยะที่ ๓ ใช้เวลา ๕ ปี นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗-๒๕๖๒ (ค.ศ.๒๐๑๓-๒๐๑๘) ในการปฏิบตั ิศาสนกิจและ
กิจกรรมต่างๆ ทุกด้าน ต่อเนื่องจากโครงการที่ ๒ จนกว่าจะแล้วเสร็ จสมบูรณ์
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
๑. ทาให้พระพุทธศาสนา ซึ่ งเป็ นศาสนาแห่ งเหตุผล แห่ งปั ญญา แห่ งเมตตา อภัย แห่ งความรู ้รักสามัคคี เพื่อสันติภาพ
และสันติสุข ได้รับการยอมรับจากปวงชนชาวโลก และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. ทาให้เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระมหากษัตริ ยไ์ ทยแห่ งพระราช
จักรี วงศ์ ซึ่ งเสด็จพระราชสมภพในภูมิภาคนี้ ของสหรัฐอเมริ กา ได้แผ่ไพศาลไปทัว่ สากล
๓. ทาให้พทุ ธศาสนิ กชนชาวไทยในต่างแดน เกิดจิตสานึ ก ในความรู้รักสามัคคี และความกตัญญูกตเวที ต่อสถาบันชาติ
พระพุทธศาสนา มีความจงรักภักดี และซาบซึ้ งในพระมหากรุ ณาธิ คุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสถาบัน
พระมหากษัตริ ยไ์ ทย
๔. ทาให้อนุชนเชื้อสายไทยผูกพันกับถิ่นกาเนิ ดและเชื้อชาติ ตลอดถึงศักดิ์ศรี แห่ งความเป็ นไทย
๕. ทาให้อนุชนเชื้อสายไทยรู ้หลักการในการดาเนิ นชีวิตตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
๖. ทาให้พทุ ธศาสนิกชนมีวดั เป็ นศูนย์รวมจิตใจและเป็ นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธาสัมมาปฏิบตั ิ
๗. ทาให้เกิดการส่ งเสริ มศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ไทยอันดีงามต่อ
อนุชนเชื้อสายไทยและชาวอเมริ กนั เจ้าของถิ่น ตลอดถึงนานาชาติ ให้เกิดความรู ้รักสามัคคีมีสมานฉันท์ต่อกัน เพื่อเกิดสันติสุข
และสันติภาพ อย่างยัง่ ยืน
๘. ทาให้พระพุทธศาสนาและพุทธบริ ษทั ทุกฝ่ าย ได้สร้างศาสนสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน อันจะนาสังคมและชาวโลกสู่
สันติสุขและสันติภาพ โดยผลแห่ งโครงการ และกิจกรรมเฉลิ มพระเกียรติ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว นวมินทร
มหาราช ครั้งนี้

ที่ นมรท ๐๒๑/๒๕๕๔

โครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ
เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ ๑๐๑๒๐

๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่ อง
ขอพระราชทานผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เชิญไปบาเพ็ญกุศลในพิธี
ปฐมฤกษ์เจาะดินสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ เมืองเรย์นแฮม บอสตัน สหรัฐอเมริ กา
ขอเจริ ญพร
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย กาหนดการ และเอกสารโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด
ด้วยคณะสงฆ์และชาวไทยในสหรัฐอเมริ กา ได้ดาเนินโครงการสร้างวัดและศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐานเพือ่ เผย
แผ่พระพุทธศาสนา ในดิ นแดนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประสู ติกาล คือในเมืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน หรื อเมือง
ใกล้เคียง เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ปวงชนและชาวโลก ถวายเป็ นพุทธบูชาและเป็ น พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้ง
ชื่ อวัดนี้ ว่า “วัดนวมินทรรำชู ทศิ ” โดยนิ มนต์อาตมภาพ เป็ นประธานโครงการ สมเด็จ พระญาณสัง วร สมเด็จ พระสัง ฆ
ราช ทรงรั บ โครงการฯนี้ ไ ว้ใ นพระสัง ฆราชู ป ถัม ภ์ และมหาเถรสมาคมได้รับ โครงการฯนี้ เป็ นโครงการของคณะสงฆ์
ร่ วมเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติครบ๖๐ ปี ๙.มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังเอกสารที่ ส่งมาพร้ อมนี้
สาหรับสถานที่ ต้ งั วัดเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯแห่ งนี้ คณะกรรมการฯได้เ ลือกจัด หาซื้ อที่ ดินในป่ า ณ เมืองเรย์
นแฮม ใกล้เ มืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่ ) ราคา ๑.๕ ล้า นดอนล่า ร์ ส หรั ฐ (๖๐ ล้านบาท) มาเป็ น
ที่ ต้ งั โครงการฯ โดยค่าที่ ดินจานวนดังกล่าว อาตมภาพ รับเป็ นเจ้าภาพโดยเสร็ จพระราชกุศล
ในการนี้ นอกจากจะมี ค ณะกรรมการฝ่ ายสหรัฐ อเมริ กาบริ ห ารโดยเฉพาะแล้ว อาตมภาพยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ ายประเทศไทยด้ว ย โดยมี อาตมภาพเป็ นประธานที ่ป รึ ก ษา นายจิ ร ายุ อิส รางกูร ณ อยุธ ยา รอง
เลขาธิ ก ารส านัก พระราชวัง เป็ นประธาน ท่า นผู ห้ ญิ ง จรุ ง จิ ต ต์ ฑีข ะระ รองเลขานุ ก ารในสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชิ นีนาถ เป็ นรองประธาน ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
เพื่อ การนี้ คณะกรรมการ ได้จ ัด หาบริ ษ ทั และวิศ วกรสถาปนิ ก มาทาการออกแบบวัด เฉลิ ม พระเกี ย รติ
แห่ ง นี้ เป็ นอาคารรวม ให้มี ล กั ษณะพุท ธศิ ล ปที่ เ หมาะสมกับ เป็ นวัด ในพระพุท ธศาสนา สอดคล้อ งกับ ดิ น ฟ้ าอากาศใน
เมือ งหนาว ในงบประมาณก่อ สร้ า งรวมค่า ตกแต่ง พุท ธศิ ล ปภายในและจัด กองทุน ดู แ ลรั ก ษาด้ว ยเป็ นเงิ น ๒,๐๐๐ ล้า น
บาท ในการนี้ รัฐบาลได้อนุ มตั ิ เ งิ นสนับ สนุ นค่าออกแบบและก่อสร้ างเบื้ องต้น ๕๐๐ ล้านบาท ส่ วนที่ ข าด อาตมภาพและ
คณะกรรมการฯ ได้จัดหาเจ้าภาพมาดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จต่อไป
บัดนี้ โครงการฯนี้ ได้ผ่านความเห็ นชอบจากชุ มชนท้องถิ่ น ผ่านการอนุ มตั ิ แบบแปลนก่อสร้ างจากซิ ต้ ี
และกาหนดจัด “พิธีป ฐมฤกษ์ เจำะดิน ” สร้างวัด ในวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยนิ มนต์อาตมภาพพร้อมพระสงฆ์
และเชิ ญพุทธศาสนิ กชนไปร่ วมพิธีประวัติศาสตร์ ถวายเป็ นพระราชกุศลฉลิ มพระเกี ยรติ ฯในครั้ งนี้ เป็ นจานวนมาก
จึ ง เจริ ญ พรมา เพื่อ ขอได้นาความกราบบัง คมทูล พระกรุ ณ าทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุ ลีพ ระบาท สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯพระบรมราชิ นี น าถ เพื ่อ ขอพระราชทานผ้า ไตรพระราชทาน สมเด็จ พระนางเจ้า ฯพระบรมราชิ นี น าถ
จานวน ๑๒ ไตร เพื่อเชิ ญเป็ นไตรในองค์ผา้ ป่ าสามัค คี ๑ ไตร ถวายพระเทศน์ ๑ ไตร อีก ๑๐ ไตร ถวาย พระสงฆ์เ จริ ญ
ชยมงคลคาถา เพื่อพุทธศาสนิ กชนได้โดยเสด็จพระราชกุศล อันจักยังความปี ติ โสมนัส ให้เ กิ ดแก่พสกนิ กรในต่างประเทศ
หาที่สุดมิได้ โดยใน ๑๒ ไตรนี้ อำตมภำพ ขอรั บไตรพระรำชทำน ๑ ไตร อีก ๑๑ ไตร อาตมภาพขอรับ เป็ นเจ้าภาพจัด
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่ งการจะควรมิควรประการใด สุ ดแต่จะทรงมี พระราชวินิจฉัย .
ขอเจริ ญพร
(พระพรหมวชิ รญาณ)
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานกรรมการโครงการก่อสร้ างวัดนวมิ นทรราชู ทิศ เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ เมืองเรย์นแฮม ใกล้นครบอสตัน

ที่ นมรท ๐๒๒/๒๕๕๔

โครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ
เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี
๔๐ ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงยานนาวา
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ ๑๐๑๒๐

๒๐ มษายน ๒๕๕๔
เรื่ อง
ขอเชิญไปเป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์ในพิธีบาเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ๘๔
พรรษา และพิธีปฐมฤกษ์เจาะดินสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ
๖๐ ปี ณ เมืองเรย์แฮม ใกล้นครบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
ขอเจริ ญพร
ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสหรัฐอเมริ กา นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย กาหนดการ และเอกสารโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด

ด้วยคณะสงฆ์และชาวไทยในนครบอสตัน ได้ประชุมและมีมติเป็ นเอกฉันท์ดาเนิ นโครงการสร้างวัด เพื่อ
บุณยานุ สรณี ยสถานขึ้ นในดิ นแดนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน
หรื อเมืองใกล้เคียง ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ชาวไทยและนานา ชาติ ตลอดถึงต่อ
ชาวโลกทั้งมวล ถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตั้งชื่ อวัด
นี้ ว่า “วัดนวมินทรรำชู ทศิ ” (Wat Nawamintararachutis) ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist
Meditation Center) พร้อมกับได้จ ดั ตั้งศูนย์หรื อสภาวัฒนธรรมไทย แห่ งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural
Council of Massachusetts, U.S.A.) ขึ้นในศาสนสถานแห่ งนี้ เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวไทยและปวงชนนานาชาติ ตามข้อเสนอ
ของ Mr.Joseph A. Milano กงสุ ลใหญ่ไทยกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน และได้นิมนต์อาตมภาพ เป็ นประธานโครงการก่อสร้าง
วัด และเป็ นประธานกรรมการอานวยการ (เจ้าอาวาส)
ซึ่ งโครงการฯดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิ ย์ ไกรฤกษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งวอ
ซิ งตัน ดี .ซี . พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา และนำยกันตธีร์ ศุ ภ มงคล รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการต่า งประเทศ ในฐานะที่ ว ดั นี้ ต้ ัง อยู ่ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า และสมเด็จ พระญาณสัง วร สมเด็จ พระสัง ฆราช
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงรั บโครงการฯนี้ ไว้ในพระสังฆราชู ปถัมภ์
เพื่อให้โครงการฯนี้ ชอบด้ว ยระเบี ย บของทางการคณะสงฆ์ คณะกรรมการได้เ สนอเรื่ อ งนี้ ต่อมหาเถร
สมาคม ผ่า นสานัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ที่ป ระชุม มหาเถรสมาคม ได้มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้โ ครงการฯนี้ เป็ น
โครงการของคณะสงฆ์ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ กับ รั ฐ บาล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริ ร าชสมบัติพ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังเอกสารที่ ส่งมาพร้ อมนี้
สาหรั บ สถานที่ ก่อ สร้ า งโครงการ คณะกรรมการได้เ ลื อ กจัด หาซื้ อที่ ดิ นเป็ นป่ าในเมื อ งเรย์นแฮม ใกล้
เมือ งเคมบริ ด จ์ นครบอสตัน จานวน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่ ) ราคา ๑.๕ ล้า นดอนล่า ร์ ส หรั ฐ (๖๐ ล้า นบาท) มาเป็ นที่
สร้างวัด ส่ วนค่าที่ ดินจานวนดังกล่าว อาตมภาพรั บเป็ นเจ้าภาพซื้ อถวายโครงการฯโดยเสร็ จพระราชกุศล
ในการดาเนิ น โครงการฯนั้น นอกจากอาตมภาพจะได้ต้ ัง คณะกรรมการฝ่ ายสหรั ฐ อเมริ ก าขึ้ น บริ ห าร
แล้ว ยัง ได้ต้ ัง คณะกรรมการฝ่ ายประเทศไทย มี อาตมภาพเป็ นประธานที่ป รึ ก ษา นายจิ ร ายุ อิส รางกูร ณ อยุธ ยา รอง
เลขาธิ ก ารส านัก พระราชวัง เป็ นประธาน ท่า นผู ห้ ญิ ง จรุ ง จิ ต ต์ ฑีข ะระ รองเลขานุ ก ารในสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชิ นีนาถ เป็ นรองประธาน ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ด้วย
ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดหาบริ ษ ทั ตลอดถึ งวิศ วกรและสถาปนิ กมาทาการออกแบบวัดเฉลิ มพระเกี ยรติ แห่ งนี้ ให้
มี ลกั ษณะเป็ นพุทธศิ ลปที่ เหมาะสมกับเป็ นวัดในพระพุท ธศาสนา สอดคล้องกับ ดิ นฟ้ าอากาศและสภาพ แวดล้อมในเมือง

หนาวด้ว ย ในงบประมาณก่อ สร้ า ง ๒,๐๐๐ ล้า นบาท ในการนี้ รั ฐ บาลได้อ นุ ม ตั ิ เ งิ น สนับ สนุ น โครงการฯนี้ เป็ นค่า
ออกแบบและค่า การก่อ สร้ า งเบื้ อ งต้น จานวน ๕๐๐ ล้า นบาท ส่ ว นที่ ข าดนั้น คณะกรรมการ โดยอาตมภาพ จะจัด หา
เจ้าภาพมาดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลให้สมพระเกี ยรติ ฯต่อไป
บัด นี้ โครงการฯดัง กล่าว ได้ผ่า นขั้น ตอนการออกแบบ ผ่านความเห็ นชอบจากชุ มชนหมู่บ า้ นรอบวัด
ผ่านการอนุ มตั ิ แบบแปลนก่อสร้ างจากซิ ต้ ี และบริ ษ ทั ที่ จ ะก่อสร้ างได้กาหนดวันพร้ อมจะก่อสร้ างให้แล้วเสร็ จ ในกาหนด
๑๘ เดื อน ซึ่ ง ตามประเพณี ข องชาวตะวัน ตกเรี ยกพิธีน้ี ว่า “พิธีปฐมฤกษ์ เ จำะดิน ” เริ่ ม งานวัน ศุก ร์ ที่ ๖ ถึง อาทิตย์ที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในการนี้ คณะกรรมการได้จ ัด พิธี บาเพ็ญ กุศ ลเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในโอกาสพระราชพิธิ เ ฉลิม พระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ถวายเป็ นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชิ นีนาถ ได้ทรงเจริ ญพระราชศรั ท ธาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตรพระราชทานมาร่ วมบาเพ็ญ
พระราชกุศล ในพิธีครั้ งนี้ ด้วย จานวน ๑๒ ไตร
ในฐานะที่ ท่า นเอกอัค รราชทูต เป็ นบุค คลสาคัญ ผูแ้ ทนของรัฐ บาลไทย ผู ป้ ฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ต่า งพระเนตร
พระกรรณ สนองพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า อาตมภาพและคณะ
กรรมการ จึ ง ขอเชิ ญ ท่า นและภรรยา ไปเป็ นประธานฝ่ ายคฤหัส ถ์ ในพิธี ม หามงคลประวัติศ าสตร์ สาคัญ ครั้ ง นี้ ในวัน
เสาร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙..๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ เมือ งเรย์น แฮม ใกล้น ครบอสตัน สหรัฐ อเมริ ก า ตาม
กาหนดการที่ ส่งมาพร้ อมนี้
อาตมภาพพร้อ มด้ว ยคณะกรรมการฯ และพุท ธบริ ษ ทั ในมลรัฐ แมสซาชูเ ซตส์ และมลรัฐใกล้เคียง ใน
สหรัฐอเมริ กา หวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า คงจัก ได้รั บ ความอุป ถัมภ์จ ากท่าน ในการบาเพ็ญมหากุศ ลเฉลิ มพระเกี ย รติ ค รั้ งนี้ ด้วยดี
จึ งขออนุ โมทนาขอบคุ ณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ เป็ นอย่างยิ่ง.
ขอเจริ ญพร

(พระพรหมวชิ รญาณ)
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานกรรมการโครงการก่อสร้ างวัดนวมิ นทรราชู ทิศ เฉลิ มพระเกี ยรติ นครบอสตัน

สานักงานโครงการในประเทศไทย
โทรศัพท์. +๖๖๒ ๖๗๒-๓๒๑๖ มือถือ +๖๖๘ ๑๖๑-๕๑๕๙๙
สานักงานวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ณ เมืองเรย์นแฮม (บอสตัน)
โทรศัพท์ +๑ (๕๐๘) ๘๒๓-๑๘๐๐

ที่ นมรท ๐๒๓/๒๕๕๔

เรื่ อง
ขอเจริ ญพร
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

โครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ
เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี
๔๐ ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงยานนาวา
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ ๑๐๑๒๐

๑๕ มษายน ๒๕๕๔
ขอเชิญเป็ นประธานกิตติมศักดิ์ในงานบาเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ ัว และพิธีปฐมฤกษ์เจาะดินสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ เมืองเรย์แฮม ใกล้นคร
บอสตัน สหรัฐอเมริ กา
ท่านกงสุ ลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค นายพิริยะ เข็มพล
กาหนดการ และเอกสารโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด

ด้วยคณะสงฆ์และชาวไทยในนครบอสตัน ได้ประชุมและมีมติเ ป็ นเอกฉันท์ดาเนิ นโครงการสร้างวัด เพื่อ
บุณยานุ สรณี ยสถานขึ้ นในดิ นแดนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน
หรื อเมืองใกล้เคียง ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ชาวไทยและนานา ชาติ ตลอดถึงต่อ
ชาวโลกทั้งมวล ถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตั้งชื่ อวัด
นี้ ว่า “วัดนวมินทรรำชู ทศิ ” (Wat Nawamintararachutis) ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist
Meditation Center) พร้อมกับได้จ ดั ตั้งศูนย์หรื อสภาวัฒนธรรมไทย แห่ งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural
Council of Massachusetts, U.S.A.) ขึ้นในศาสนสถานแห่ งนี้ เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวไทยและปวงชนนานาชาติ ตามข้อเสนอ
ของ Mr.Joseph A. Milano กงสุ ลใหญ่ไทยกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน และได้นิมนต์อาตมภาพ เป็ นประธานโครงการก่อสร้าง
วัด และเป็ นประธานกรรมการอานวยการ (เจ้าอาวาส)
ซึ่ งโครงการฯดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิ ย์ ไกรฤกษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งวอ
ซิ งตัน ดี.ซี . พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา และ นำยกันตธีร์ ศุ ภมงคล รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการต่า งประเทศ ในฐานะที่ ว ดั นี้ ต้ ัง อยู ่ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า และสมเด็จ พระญาณสัง วร สมเด็จ พระสัง ฆราช
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงรั บโครงการฯนี้ ไว้ในพระสังฆราชู ปถัมภ์
เพื่อให้โครงการฯนี้ ชอบด้ว ยระเบี ย บของทางการคณะสงฆ์ คณะกรรมการได้เ สนอเรื่ อ งนี้ ต่อมหาเถร
สมาคม ผ่า นสานัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ที่ป ระชุม มหาเถรสมาคม ได้มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้โ ครงการฯนี้ เป็ น
โครงการของคณะสงฆ์ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ กับ รั ฐ บาล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริ ร าชสมบัติพ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังเอกสารที่ ส่งมาพร้ อมนี้
สาหรั บ สถานที่ ก่อ สร้ า งโครงการ คณะกรรมการได้เ ลื อ กจัด หาซื้ อที่ ดิ นเป็ นป่ าในเมื อ งเรย์นแฮม ใกล้
เมือ งเคมบริ ด จ์ นครบอสตัน จานวน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่ ) ราคา ๑.๕ ล้า นดอนล่า ร์ ส หรั ฐ (๖๐ ล้า นบาท) มาเป็ นที่
สร้างวัด ส่ วนค่าที่ ดินจานวนดังกล่าว อาตมภาพรั บเป็ นเจ้าภาพซื้ อถวายโครงการฯโดยเสร็ จพระราชกุศล
ในการดาเนิ น โครงการฯนั้น นอกจากอาตมภาพจะได้ต้ ัง คณะกรรมการฝ่ ายสหรั ฐ อเมริ ก าขึ้ น บริ ห าร
แล้ว ยัง ได้ต้ ัง คณะกรรมการฝ่ ายประเทศไทย มี อาตมภาพเป็ นประธานที่ป รึ ก ษา นำยจิร ำยุ อิส รำงกูร ณ อยุธ ยำ รอง
เลขาธิ ก ารส านัก พระราชวัง เป็ นประธาน ท่ ำ นผู้ ห ญิง จรุ ง จิต ต์ ฑีข ะระ รองเลขานุ ก ารในสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชิ นีนาถ เป็ นรองประธาน ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดหาบริ ษ ทั ตลอดถึ งวิศ วกรและสถาปนิ กมาทาการ
ออกแบบวัด เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ห่ ง นี้ ให้มี ล กั ษณะเป็ นพุท ธศิ ล ปที่ เ หมาะสมกับ เป็ นวัด ในพระพุท ธศาสนา สอดคล้อ งกับ
ดิ น ฟ้ าอากาศและสภาพ แวดล้อมในเมืองหนาวด้วย ในงบประมาณก่อสร้ าง ๒,๐๐๐ ล้านบาท ในการนี้ รัฐบาลได้อนุ ม ตั ิ
เงิ น สนับ สนุ น โครงการฯนี้ เป็ นค่า ออกแบบและค่า การก่อ สร้ า งเบื ้ อ งต้น จ านวน ๕๐๐ ล้า นบาท ส่ ว นที ่ ข าด
คณะกรรมการ โดยอาตมภาพ ขอรับ บริ จ าคจากองค์กรและพุท ธศาสนิ กชนผูม้ ีจิ ต ศรั ท ธามาดาเนิ นการก่อสร้ า งและเพื่อ
ตั้งกองทุนบริ หารดู แลศาสนสถานแห่ งนี้ ให้บรรลุผลและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลให้ส มพระ
เกี ยรติ ฯต่อไป
บัด นี้ โครงการฯดัง กล่าว ได้ผ่า นขั้น ตอนการออกแบบ ผ่านความเห็ นชอบจากชุ มชนหมู่บ า้ นรอบวัด
ผ่านการอนุ มตั ิ แบบแปลนก่อสร้ างจากซิ ต้ ี และบริ ษ ทั ที่ จ ะก่อสร้ างได้กาหนดวันพร้ อมจะก่อสร้ างให้แล้วเสร็ จ ในกาหนด
๑๘ เดื อน ซึ่ ง ตามประเพณี ข องชาวตะวัน ตกเรี ยกพิธีน้ี ว่า “พิธีปฐมฤกษ์ เ จำะดิน ” เริ่ ม งานวัน ศุก ร์ ที่ ๖ ถึง อาทิตย์ที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในการนี้ คณะกรรมการได้จ ัด ให้มีพิธีบาเพ็ญกุศลเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ใน
โอกาสพระราชพิธิ เ ฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ถวายเป็ นพระราชกุศลและถวายพระพร โดยสมเด็จ พระ
นางเจ้าฯพระบรมราชิ นี น าถ ทรงเจริ ญ พระราชศรั ท ธาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้า ไตรพระราชทานมาร่ ว มบาเพ็ญ พระ
ราชกุศ ลในพิธี ค รั้ งนี้ ด้ว ย และเพื่อเป็ นเกี ยรติ ม งคลในงานนี้ อาตมภาพได้เ ชิ ญ ท่า นเอกอัค รราชทูต ไทย ประจาประเทศ
สหรัฐ อเมริ กา ท่า นกิ ต ติ พงษ์ ณ ระนอง และภรรยา ไปเป็ นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัส ถ์ ในงานประวัติศ าสตร์ ค รั้ ง นี้ ด้ว ย
ดังกาหนดการที่ ส่งมาพร้ อมนี้ .
ในฐานะที่ ท่านกงสุ ล ใหญ่ เป็ นผูแ้ ทนของรัฐบาลไทย ซึ่ ง ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ต่างพระเนตรพระกรรณ สนอง
พระมหากรุ ณ าธิ คุณ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ในภูมิ ภ าคนี้ ของสหรัฐ อเมริ ก า อาตมภาพ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการโครงการฯ ปฏิ บ ตั ิ ศ าสนกิ จ ส่ ว นนี้ แทนมหาเถรสมาคมแห่ ง คณะสงฆ์ไ ทย จึ ง ขอเชิ ญ ท่า นเป็ นประธาน
กรรมการกิ ตติ มศักดิ์ ในงานมหามงคลครั้ งนี้ และขอเชิ ญท่านและภรรยาไปร่ วมเป็ นเกี ยรติ ในพิธีประวัติศาสตร์ ค รั้ งนี้ ใน
วันเสาร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ เมืองเรย์นแฮม ใกล้นครบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
อาตมภาพพร้อ มด้ว ยคณะกรรมการฯ และพุท ธบริ ษ ทั ในมลรัฐ แมสซาชูเ ซตส์ และมลรัฐใกล้เคี ยง ใน
สหรัฐอเมริ กา หวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า คงจัก ได้รั บ ความอุป ถัม ภ์จ ากท่า นในการบาเพ็ญ มหากุศ ลกิ จ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส่ ว นนี้
ด้วยดี จึ งขออนุ โมทนาขอบคุ ณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ เป็ นอย่างยิ่ง.
ขอเจริ ญพร
(พระพรหมวชิ รญาณ)
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานกรรมการโครงการก่อสร้ างวัดนวมิ นทรราชู ทิศ เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ นครบอสตัน

สานักงานโครงการในประเทศไทย
โทรศัพท์. +๖๖๒ ๖๗๒-๓๒๑๖ มือถือ +๖๖๘ ๑๖๑-๕๑๕๙๙
สานักงานวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ณ เมืองเรย์นแฮม (บอสตัน)
โทรศัพท์ +๑ (๕๐๘) ๘๒๓-๑๘๐๐

ที่ นมรท ๐๒๔/๒๕๕๔

เรื่ อง
ขอเจริ ญพร
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

โครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ
เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชฯครบ ๖๐ ปี
๔๐ ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงยานนาวา
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ ๑๐๑๒๐

๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
ขอเชิญไปร่ วมเป็ นเกียรติมงคล ในพิธีบาเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว และพิธีปฐมฤกษ์ เจาะดินสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ เมืองเรย์แฮม ใกล้
นครบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
ท่านกงสุ ลไทยกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน Mr.Joseph A. Milano
กาหนดการ และเอกสารโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ชุด

ด้วยคณะสงฆ์และชาวไทยในนครบอสตัน ได้ประชุมและมีมติเป็ นเอกฉันท์ดาเนิ นโครงการสร้างวัด เพื่อ
บุณยานุ สรณี ยสถานขึ้ นในดิ นแดนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน
หรื อเมืองใกล้เคียง ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา เพื่อประโยชน์และสันติสุขแก่ชาวไทยและนานาชาติ ตลอดถึงต่อ
ชาวโลก ถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ตั้งชื่ อวัดนี้ ว่า
“วัดนวมินทรรำชู ทศิ ” (Wat Nawamintararachutis) ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน (The NMR Buddhist Meditation Center)
พร้อมกับได้จดั ตั้งสภาวัฒนธรรมไทย แห่ งรัฐแมสชาชูเซตส์ (The NMR Thai Cultural Council of Massachusetts, U.S.A.)
ขึ้นในศาสนสถานแห่ งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ชาวไทยและนานาชาติ ตามข้อเสนอของ Mr.Joseph A. Milano กงสุ ลไทย
กิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน และได้นิมนต์อาตมภาพ เป็ นประธานโครงการ (เจ้าอาวาส)
ซึ่ งโครงการฯดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจาก นำยศักดิ์ทพิ ย์ ไกรฤกษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งวอ
ซิ งตัน ดี.ซี . พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา และ นำยกันตธีร์ ศุ ภมงคล รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการต่า งประเทศ ในฐานะที่ ว ดั นี้ ต้ ัง อยู ่ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า และสมเด็จ พระญาณสัง วร สมเด็จ พระสัง ฆราช
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงรับโครงการฯนี้ ไว้ในพระสังฆราชู ปถัมภ์
เพื่อให้โครงการฯนี้ ชอบด้ว ยระเบี ย บของทางการคณะสงฆ์ คณะกรรมการได้เ สนอเรื่ อ งนี้ ต่อมหาเถร
สมาคม ผ่า นสานัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ที่ป ระชุม มหาเถรสมาคม ได้มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้โ ครงการฯนี้ เป็ น
โครงการของคณะสงฆ์ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ กับ รั ฐ บาล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริ ร าชสมบัติพ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ดังเอกสารที่ ส่งมาพร้ อมนี้
สาหรั บ สถานที่ ก่อ สร้ า งโครงการ คณะกรรมการได้เ ลื อ กจัด หาซื้ อที่ ดิ นเป็ นป่ าในเมื อ งเรย์นแฮม ใกล้
เมือ งเคมบริ ด จ์ นครบอสตัน จานวน ๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ ไร่ ) ราคา ๑.๕ ล้า นดอนล่า ร์ ส หรั ฐ (๖๐ ล้า นบาท) มาเป็ นที่
สร้างวัด ส่ วนค่าที่ ดินจานวนดังกล่าว อาตมภาพรั บเป็ นเจ้าภาพซื้ อถวายโครงการฯโดยเสร็ จพระราชกุศล
ในการดาเนิ น โครงการฯนั้น นอกจากอาตมภาพจะได้ต้ ัง คณะกรรมการฝ่ ายสหรั ฐ อเมริ ก าขึ้ น บริ ห าร
แล้ว ยัง ได้ต้ ัง คณะกรรมการฝ่ ายประเทศไทย มี อาตมภาพเป็ นประธานที่ป รึ ก ษา นายจิ ร ายุ อิส รางกูร ณ อยุธ ยา รอง
เลขาธิ ก ารส านัก พระราชวัง เป็ นประธาน ท่า นผู ห้ ญิ ง จรุ ง จิ ต ต์ ฑีข ะระ รองเลขานุ ก ารในสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชิ นีนาถ เป็ นรองประธาน ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ ด้วย
ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดหาบริ ษ ทั ตลอดถึ งวิศ วกรและสถาปนิ กมาทาการออกแบบวัดเฉลิ มพระเกี ยรติ แห่ งนี้ ให้
มี ลกั ษณะเป็ นพุทธศิ ลปที่ เหมาะสมกับเป็ นวัดในพระพุท ธศาสนา สอดคล้องกับ ดิ นฟ้ าอากาศและสภาพ แวดล้อมในเมือง

หนาวด้ว ย ในงบประมาณก่อ สร้ า ง ๒,๐๐๐ ล้า นบาท ในการนี้ รั ฐ บาลได้อ นุ ม ตั ิ เ งิ น สนับ สนุ น โครงการฯนี้ เป็ นค่า
ออกแบบและค่า การก่อ สร้ า งเบื้ อ งต้น จานวน ๕๐๐ ล้า นบาท ส่ ว นที่ ข าดนั้น คณะกรรมการ โดยอาตมภาพ จะจัด หา
เจ้าภาพมาดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลให้สมพระเกี ยรติ ฯต่อไป
บัด นี้ โครงการฯดัง กล่าว ได้ผ่า นขั้น ตอนการออกแบบ ผ่านความเห็ นชอบจากชุ มชนหมู่บ า้ นรอบวัด
ผ่านการอนุ มตั ิ แบบแปลนก่อสร้ างจากซิ ต้ ี และบริ ษ ทั ที่ จ ะก่อสร้ างได้กาหนดวันพร้ อมจะก่อสร้ างให้แล้วเสร็ จ ในกาหนด
๑๘ เดื อ น โดยจะเริ่ มประกอบ “พิธีปฐมฤกษ์ เจำะดิน ” ในวันศุกร์ ที่ ๖ ถึง อาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในการนี้
คณะกรรมการจะจัด พิธี บาเพ็ญ กุศ ลเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในโอกาสพระราชพิธิ เ ฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
ถวายเป็ นพระราชกุศ ลและถวายพระพรแด่ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ซึ่ ง สมเด็จ พระนางเจ้า ฯพระบรมราชิ นี น าถ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯพระราชทานผ้าไตร ๑๒ ไตร มาร่ ว มบาเพ็ญ กุศ ลในงานในครั้ ง นี้ ด ้วย และอาตมภาพได้เ ชิ ญ
ท่า นเอกอัค รราชทูต ไทยประจาประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ท่า นกิ ตติ พ งษ์ ณ ระนอง และภรรยา ไปเป็ นประธานในพิธี ฝ่ าย
คฤหัสถ์ ในงานครั้ งนี้ ด้วย ดังกาหนดการที่ ส่งมาพร้ อมนี้ .
ในฐานะที ่ ท ่า นกงสุ ล ไทยกิ ต ติ ม ศัก ดิ์ แห่ ง นครบอสตัน เป็ นบุค คลสาคัญ ผู แ้ ทนของรัฐ บาลไทย ผู้
ปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ต่า งพระเนตรพระกรรณ สนองพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ในภูมิ ภ าคนี้ ของ
ประเทศสหรัฐ อเมริ กา อาตมภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการฯ ปฏิ บ ตั ิ ศ าสนกิ จ ส่ ว นนี้ ในสหรัฐ อเมริ ก า
แทนคณะสงฆ์ไทย จึ ง ขอเชิ ญท่านและภรรยา ไปร่ วมเป็ นกุศ ลเกี ยรติ ในพิธี มหามงคลประวัติศ าสตร์ สาคัญครั้ งนี้ ในวัน
เสาร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ เมืองเรย์นแฮม ใกล้นครบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
อาตมภาพพร้อ มด้ว ยคณะกรรมการฯ และพุท ธบริ ษ ทั ในมลรัฐ แมสซาชูเ ซตส์ และมลรัฐใกล้เคียง ใน
สหรัฐอเมริ กา หวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า คงจัก ได้รั บ ความอุป ถัม ภ์จ ากท่า นในการบาเพ็ญ มหากุศ ลกิ จ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส่ ว นนี้
ด้วยดี จึ งขออนุ โมทนาขอบคุ ณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ เป็ นอย่างยิ่ง.
ขอเจริ ญพร
(พระพรหมวชิ รญาณ)
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานกรรมการโครงการก่อสร้ างวัดนวมิ นทรราชู ทิศ เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ นครบอสตัน

สานักงานโครงการในประเทศไทย
โทรศัพท์. +๖๖๒ ๖๗๒-๓๒๑๖ มือถือ +๖๖๘ ๑๖๑-๕๑๕๙๙
สานักงานวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ณ เมืองเรย์นแฮม (บอสตัน)
โทรศัพท์ +๑ (๕๐๘) ๘๒๓-๑๘๐๐

กำหนดกำร
งำนบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรตินวมินทรมหำรำชำ
เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคล ๗ รอบ ๘๔ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๔
และ
งำนศักดิ์สิทธิ์ขุดเจำะเตรียมหน้ ำดินสร้ ำงอุโบสถและศูนย์ วปิ ัสสนำกรรมฐำน
เฉลิมพระเกียรติในโอกำสทรงครองสิ ริรำชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๔๙
ณ วัดนวมินทรรำชู ทิศ เมืองเรย์ นแฮม (ใกล้ เมืองเคมบริ ดจ์ -นครบอสตัน) มลรัฐแมสซำซู เซส สหรัฐอเมริกำ
วันที่ ๖-๗-๘ พฤษภำคม ๒๕๕๔
-------------วันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. -พระสงฆ์ ทำวัตรเช้ ำ เจริ ญพุทธมนต์ธมั มจักกัปวัตนสู ตร และเจริ ญจิตภาวนา
เวลา ๐๘.๐๐ น. -เปิ ดให้ สำธุชน นมัสการสมเด็จพระนวมินทรศาสดา ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียติ
ทาบุญติดปัจจัยต้นผ้าป่ าสามัคคี ตักบาตรประจาวันเกิด ตักบาตร ๑๐๘ เป็ นเจ้า
ภาพ ตอกไม้มงคล และบูชาวัตถุมงคล ที่ระลึกพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ปฐมฤกษ์สร้างวัด
เวลา ๐๙.๐๐ น. -พิธีบวงสรวงบูชำบูชำพระภูมิเจ้ ำทีเ่ ทพำอำรักษ์ ในที่ธรณี สงฆ์วดั นวมินทรราชูทิศ
๕๕ เอเคอร์ (๑๓๗ไร่ ) โดยคณะกรรมการวัดฝ่ ายคฤหัสถ์และพราหมณ์
-เปิ ดให้สาธุชนเป็ นเจ้าภาพไม้มงคล
เวลา ๐๙.๓๐ น. -พิธีบรรพชำอุปสมบท และ บวชชี น่ ุงขำวห่ มขำว ถือศีลปฏิบตั ิธรรม วันเริ่ มสร้างวัด
เวลา ๑๑.๐๐ น. -ถวำยสั งฆทำนและภัตตำหำรเพลแก่พระสงฆ์ สาธุ ชนรับประทานอาหารร่ วมกัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. -พิธีสวดถอน เพื่อความปลอดภัยและเป็ นสวัสดิมงคลแก่พุทธศาสนสถาน โดยพระ
สงฆ์ ๒๑ รู ป และพระสงฆ์ท้ งั ปวงที่เดินทางมาจากจตุรทิศ
-พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณำนุประทำน อุทิศส่ วนกุศลแก่พระภูมิเจ้าที่เทพาอารักษ์และ
ทุกดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยูใ่ นบริ เวณที่ธรณี สงฆ์วดั นวมินทรราชูทิศ
-ถวำยจตุปัจจัยแก่ พระสงฆ์ ที่ประกอบพิธี พระสงฆ์ท้ งั นั้นอนุ โมทนา
-คณะกรรมการวัดและอุบาสกอุบาสิ กาสาธุชน กรวดน้ ารับพร
เวลา ๑๕.๐๐ น. -พระพรหมวชิรญำณ ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต เดินทางมาถึง
-พิธีบรรพชำอุปสมบท ๙ นาค และบวชศีลจาริ ณี นุ่งขาวห่มขาวถือศีลปฏิบตั ิธรรม
อย่างเคร่ งครัดถวายเป็ นพุทธบูชา และถวายเป็ นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคล
เริ่ มสร้างวัด
เวลา ๑๗.๐๐ น. -พิธีปฐมฤกษ์ เจำะดิน เตรี ยมก่อสร้างอุโบสถและศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐานวัดนวมินทร
ราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ เมืองเรย์แฮม (ใกล้เมืองเคมบริ ดจ์-บอสตัน

โดย พระพรหมวชิ รญาณ ประธานโครงการฯ และพุทธบริ ษทั ร่ วมกันประกอบพิธี
วันเสำร์ ที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. -พระสงฆ์ ทำวัตรเช้ ำ เจริ ญพุทธมนต์ธมั มจักกัปปวัตตนสู ตร และเจริ ญจิตภาวนา
เวลา ๐๘.๓๐ น. -เปิ ดให้ สำธุชน นมัสการสมเด็จพระนวมินทรศาสดา ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียติฯ
ทาบุญติดปัจจัยต้นผ้าป่ าสามัคคี ตักบาตรประจาวันเกิด ตักบาตร ๑๐๘ เป็ นเจ้า
ภาพตอกไม้มงคล และบูชาวัตถุมงคลที่ระลึกพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ปฐมฤกษ์สร้างวัด
เวลา ๐๙.๓๐ น. -พิธีบำเพ็ญกุศล ถวำยพระรำชกุศล แด่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว ในโอกำส
พระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ๗ รอบ ๘๔ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๔
-เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสหรัฐอเมริ กา ณ กรุ งวอซิงตัน ดี.ซี .นายกิตติพงษ์
ณ ระนอง ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล สาธุชนสมาทานศีล
-เอกอัครราชทูตไทยฯเปิ ดกรวยที่โต๊ะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ฯนาถวายราชสักการะ
และถวายพระพรชัย
-ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ฝ่ายอเมริ กนั ในพิธีถวายพระพรชัยในนามของชาวอเมริ กนั จบแล้ว
-สาธุ ชนพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
-พระสงฆ์ท้ งั นั้น เจริ ญชยมงคลคาถา
-พระพรหมวชิรญาณ ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตและเอกอัครราชทูตไทยประจาสหรัฐ
อเมริ กา ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ นาคณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่ วมกัน
เจริ ญจิตภาวนา อธิษฐานจิตอาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย พร้อมเดชานุภาพบุญกุศล
ได้ถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงหายจากพระโรคาพาธ และ
อุปัทวันตรายทั้งปวง ขอทุกพระองค์ทรงเจริ ญพระชนมายุยงิ่ ยืนนานทรงสถิตเป็ นฉัตร
ชัยมงคลแห่งพสกนิกรไทยและชาวโลกสื บไปชัว่ กาลนาน (เป็ นเวลา ๑ นาที)
เวลา ๑๐.๐๐ น. -พิธีเจำะหน้ ำดินก่ อสร้ ำงอุโบสถศำสนสถำนและศูนย์ วปิ ัสสนำกรรมฐำน วัดนวมินทร
รำชู ทศิ เฉลิมพระเกียรติฯ
-เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พุทธศาสนิกชนร่ วมกันสมาทานศีล
-ประธานกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน อาราธนาประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต และเชิญ
ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ประกอบพิธีเจาะหน้าดินสร้างอุโบสถและศาสนสถาน
-เอกอัครราชทูตไทยฯนายกิตติพงษ์ ณ ระนอง ประธานฝ่ ายคฤหัสถ์ กล่าวสุ นทรพจน์
-กล่าวสุ นทรพจน์ในนามของชาวอเมริ กนั
-พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานโครงการสร้างวัดนวมินทร
ราชูทิศ ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัคร
ราชทูตไทยฯ ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ ร่ วมกันเจาะหน้าดิน ตอกไม้มงคล โปรยข้าว
ตอกดอกไม้มงคล โดยมีกงสุ ลใหญ่นครนิ วยอร์ ค กงสุ ลไทยกิตติมศักดิ์นครบอสตัน
พร้อมด้วยภรรยาและคณะกรรมการ อุบาสกอุบาสิ กาสาธุชน ร่ วมประกอบพิธี
เวลา ๑๑.๑๕ น. -ถวำยภัตตำหำรเพลแก่พระสงฆ์ สาธุ ชนรับประทานอาหารร่ วมกัน
-กำรแสดงนำฎศิลป์ ของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุดรา
ถวายพระพร และ รำไทย ๔ ภำค
เวลา ๑๓.๐๐ น. -พิธีทอดผ้ ำป่ ำสำมัคคีโดยเสด็จพระรำชกุศล สมทบทุนสร้างอุโบสถและศูนย์วปิ ัสสนา

กรรมฐาน วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่อง
ในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
-เอกอัครรำชทูตไทยฯ นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง อัญเชิญไตรพระราชทานที่หน้าพระ
บรมฉายาสาทิสลักษณ์ มายืนประคองเตรี ยมกล่าวคาถวายที่หน้าต้นผ้าป่ าต้นที่ ๑
-กงสุ ลใหญ่ นครนิวยอร์ ค นายพิริยะ เข็มพล อัญเชิญไตรพระราชทานที่หน้าพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์มายืนประคองเตรี ยมกล่าวคาถวายที่หน้าต้นผ้าป่ าต้นที่ ๒
-กงสุ ลไทยกิตติมศักดิ์นครบอสตันMr.Joseph A.Milano อัญเชิญไตรพระราชทาน
มาประคองยืนเตรี ยมกล่าวคาถวาย ที่หน้าต้นผ้าป่ าต้นที่ ๓
-เอกอัครราชทูตไทยฯ พร้อมด้วยกงสุ ลใหญ่นครนิวยอร์ ค และกงสุ ลไทยกิตติมศักดิ์
นครบอสตัน นาประชาชนกล่าวคาถวายผ้าป่ าสามัคคี จบ
-คณะสงฆ์ท้ งั นั้น กล่าวคา สำธุ แล้ว ผูแ้ ทนคณะสงฆ์ ลุกมารับผ้าป่ าสามัคคีมหากุศล
-เอกอัครราชทูตไทย ถวายเครื่ องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์
-กงสุ ลใหญ่นครนิ วยอร์ ค กงสุ ลไทยกิตติมศักดิ์นครบอสตัน คณะกรรมการ และ
อุบาสกอุบาสิ กา ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ที่มาร่ วมพิธี
-พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต กล่าว
สัมโมทนียกถา อนุโมทนา
-พระสงฆ์อนุโมทนาเป็ นภาษาบาลี เอคอัครราชทูตไทยและสาธุ ชนกรวดน้ ารับพร
วันอำทิตย์ ๘ พฤษภำคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. -พระสงฆ์ทาวัตรเช้าเจริ ญพระพุทธมนต์ธมั มจักกัปปวัตนสู ตรถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เวลา ๐๘.๓๐ น. -เปิ ดให้ สำธุชน นมัสการสมเด็จพระนวมินทรศาสดา ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียติ
ทาบุญติดปัจจัยต้นผ้าป่ าสามัคคี ตักบาตรประจาวันเกิด ตักบาตร ๑๐๘ เป็ นเจ้า
ภาพตอกไม้มงคล และบูชาวัตถุมงคลที่ระลึกพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ปฐมฤกษ์สร้างวัด
เวลา ๐๙.๓๐ น. -มีพรฤะธรรมเทศนำ ๑ กัณฑ์ โดย พระรำชธรรมวิเทศ วัดไทย นครลอสแอนเจลิส
เวลา ๑๐.๐๐ น. -พิธีบำเพ็ญกุศลอำยุวฒ
ั นมงคลครบ ๗๔ ปี พระพรหมวชิรญำณ ประธำนกรรมกำร
โครงกำรสร้ ำงวัดนวมินทรรำชู ทิศ
-เปิ ดรับ “กองทุนพระพรหมวชิ รญำณ สร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เรย์นแฮม-บอสตัน”
-พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสู ตร
-ถวายจตุปัจจัยกัณฑ์เทศน์และพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์แล้ว
เวลา ๑๑.๐๐ น. -ถวำยสั งฆทำนและภัตตำหำรเพล แล้ว สาธุชนรับประทานอาหารร่ วมกัน
.
-กำรแสดงนำฎศิลป์ ของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุดราถวาย
พระพร และ มีการแสดงนาฏศิลป์ ไทย ลาว เขมร แลเวียตนาม
เวลา ๑๖.๐๐ น. -ประชุมโครงการวัดและศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ
หมำยเหตุ -ข้าราชการแต่งชุดปรกติขาว ประชาชนแต่งกายสุ ภาพตามสากลนิยม
-คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้สาธุ ชนไปร่ วมบาเพ็ญมหากุศลสมทบทุนสร้างวัดได้ทุกวัน

(รำยงำนข่ ำวยำว)
พิธีปฐมฤกษ์เจาะดินเตรี ยมก่อสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
ในดินแดนที่พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเสด็จพระราชสมภพ
ณ เมืองเรย์นแฮม (ใกล้เมืองเคมบริ ด์จ –บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
วันศุกร์ ที่ 7-8 พฤษภาคม 2554
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีพิธีประวัติศาสตร์ เจาะเตรี ยมหน้าดิน เพื่อก่อสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนวมินทร
ราชูทิศ ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริ กา เฉลิมพระเกรี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่ องในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราช
สมบัติ ครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
พิธีดงั กล่าว จัดขึ้นในดินแดนที่พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เสด็จพระราชสมภพ คือเมืองเคมบริ ด์จ นครบอสตัน
ณ เมืองเรย์นแฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา เริ่ มวันศุกร์ ที่6 ถึงวันอาทิตย์ที่9 พฤษภาคม 2554 มี พระพรหมวชิ
รญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็ นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง
เอกอัครราชทูตไทยประจาสหรัฐอเมริ กา ณ กรุ งวอซิงตัน ดีซี. เป็ นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ มีพระสงฆ์และชาวไทย
ตลอดถึงชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐอเมริ กา ไปร่ วมพิธีน้ ี เป็ นจานวนมาก
พิธีเริ่ มด้วย คณะกรรมการวัดและอุบาสกอุบาสิ กา ได้จดั ให้มีพิธีบวงสรวงเทพาอารักษ์และนิมนต์คณะสงฆ์ประกอบ
พิธีสวดถอนพื้นที่วดั ซึ่ งเป็ นป่ าในเมืองเรย์นแฮม บอสตัน ทั้ง ๕๕ เอเคอร์ หรื อ ๑๓๗ ไร่ โดยเฉพาะพื้น ๒๕ ไร่ ซึ่ งกาหนดจะ
ทาการก่อสร้างอุโบสถแลศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐาน เสร็จแล้ว
บาเพ็ญกุศลอุทิศแก่บรรพบุรุษและเหล่าเทพาอารักษ์ทวั่ พื้นที่ธรณีสงฆ์
จากนั้น คณะกรรมการฯได้ร่วมกับ ชาวไทยและชาวพุท ธนานาชาติ จ ัดให้มีพิธีบาเพ็ญกุศ ลถวายพระราชกุศ ลและ
ถวายพระพรชัย แด่ พ ระบาทสนมเด็จ พระเจ้า อยู ่ห ัว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิธี ม หามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84
พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในครั้ งนี้ ด้วย
โดย นายกิ ต ติ พ งษ์ ณ ระนอง เอกอัค รราชทู ต ไทยประจ าสหรั ฐ อเมริ ก า เปิ ดกรวยหน้า พระบรม
สาทิสลักษณ์ แล้ว นาชาวไทยชาวอเมริ กนั และชาวพุทธนานาชาติ ร่ วมกันถวายราชสักการะ พระสงฆ์เจริ ญชัย
มงคลคาถา และร่ วมกันเจริ ญจิตภาวนาอธิ ษฐานจิตถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จบแล้ว
ผูแ้ ทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานว่า

โดยที่ คณะสงฆ์พร้อมด้วยชาวไทยและสาธุชนนานาชาติ ในสหรัฐอเมริ กา ได้ร่วมกันดาเนิ นโครงการสร้างวัดและ
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ในดิ นแดนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ คือในเมืองเคมบริ ดจ์ นครบอสตัน
หรื อเมืองใกล้เคียง ในรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา เพื่ออานวยประโยชน์และสันติสุข แก่ปวงชนและชาวโลก น้อมถวาย
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติค รบ 60 ปี 9
มิถุนายน 2549 โดยตั้งชื่ อวัด นี้ ว่า “วัดนวมินทรรำชู ทิศ” โดยนิ มนต์พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้า
อาวาสวัดยานนาวา เป็ นประธานโครงการ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงรั บโครงการฯนี้ ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สมเด็จ พระพุฒาจารย์ ประธานคณะผูป้ ฏิบ ตั ิห น้า ที่ส มเด็จ พระสังฆราช ได้นาเสนอเรื่ องนี้ ต่อที่ประชุม มหาเถร
สมาคม ที่ป ระชุ ม มีม ติ เ ห็ น ชอบให้โ ครงการฯนี้ เป็ นโครงการของคณะสงฆ์ ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว เนื่ องในโอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549
ในการนี้ คณะกรรมการได้เ ลื อ กหาซื้ อ ที่ ดิ น ในเมือ งเคมบริ ด จ์ และเมือ งใกล้เ คีย ง นครบอสตัน มาเป็ นที่ ต้ ัง
โครงการนี้ อ ยู่เ ป็ นเวลา 4 ปี ในที่สุ ด เลือ กได้ที่ ป่ าในเมือ งเรย์น แฮม จานวน 55 เอเคอร์ ราคา 1 ล้า น 5 แสนดอนล่า ร์
สหรัฐ มาเป็ นที่ ต้ งั โครงการฯ และซื้ อที่ ดินพร้ อมบ้าน 1 หลัง ริ มถนนด้านหน้า อีก 3 แสน 5 หมื่น เหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อ
เปิ ดหน้าที่ดินให้กว้างขึ้ น รวมเป็ นเงิน 1 ล้าน 8 แสน 5 หมื่นเหรี ยญสหรัฐ
โดยค่าที่ ดินจานวนดังกล่าว พระพรหมวชิ รญาณ ประธานโครงการฯ ได้รับเป็ นเจ้าภาพ โดยเสร็ จพระราชกุศล
วัดนี้ นอกจากมีคณะกรรมการในสหรัฐฯบริ หารโดยตรงแล้ว ยังมี ค ณะกรรมการฝ่ ายประเทศไทยดูแลด้วย โดย
มี พระพรหมวชิ ร ญาณ เป็ นประธานที่ป รึ ก ษา นายจิ ร ายุ อิส รางกูร ณ อยุธ ยา รองเลขาธิ ก ารสานัก พระราชวัง เป็ น
ประธาน ท่า นผู ห้ ญิ งจรุ ง จิ ตต์ ฑี ข ะระ รองเลขานุ ก ารในสมเด็จ พระนางเจ้า ฯพระบรมราชิ นี นาถ เป็ นรองประธาน นาย
แผน วรรณเมธี เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย ประธานองค์ก ารพุท ธศาสนิ กสัมพัน ธ์แ ห่ ง โลก เป็ นกรรมการ ผูอ้ านวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ เป็ นต้น
ในการดาเนิ นการก่อสร้ า งวัด และศูน ย์วิปั ส สนากรรมฐานแห่ งนี้ คณะกรรมการ ได้ว่าจ้างบริ ษ ทั อเมริ กนั ที่มีใ บ
อนุ ญ าตและเคยได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ การออกแบบก่อ สร้ า งอาคารในสหรัฐ อเมริ ก า เป็ นที่ป รึ ก ษาในการจัด วิศ วกรและ
สถาปนิ ก ชาวอเมริ ก นั ร่ ว มกับ สถาปนิ ก ของกรมศิล ปากร แห่ ง ประเทศไทย ทาการออกแบบอาคารวัดเฉลิ ม พระเกี ย รติ
แห่ ง นี้ ให้มี ล กั ษณะและศิ ล ปะที่ เ หมาะสมกับ เป็ นวัด ในพระพุท ธศาสนา สอดคล้อ งกับ สภาพดิ น ฟ้ าอากาศและสามารถ
ตั้งอยู่ได้อย่างมัน่ คงในเมื องหนาว
สาหรับ ศาสนสถานที่ จ ะก่อ สร้ า งในโครงการฯนี้ เป็ นอาคาร 4 ชั้น ซึ่ ง รวมกิ จ กรรมต่า งๆอยู่ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกัน
รวม 112,000 ตารางวา ค่า ก่อ สร้ า งอาคารต่า งๆ อาทิ อุโ บสถเจดี ย ์ ที่ ป ระกอบพิธี ส ัง ฆกรรมทางศาสนา ห้อ งศูน ย์
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม ศูนย์วิปัส สนากรรมฐาน ห้องพระพุท ธประวัติ ห้องพิพิธภัณ ฑ์ ห้องนิ ทรรศการพระราชกรณี ย
กิ จ ห้อ งประชุ ม ใหญ่ ห้อ งพัก พระสงฆ์ ห้อ งพัก ผู ป้ ฏิบ ตั ิธ รรม ห้อ งเรี ย นการศึก ษาสงเคราะห์เ ยาวชน ห้อ งประวัติ
โครงการก่อสร้ างวัดเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ห้องปฏิค มประชาสัมพันธ์ ห้องประโยชย์ใช้ส รอยต่างๆ ลานจอดรถ กาแพงรอบ
วัด เป็ นต้น รวมถึ งค่าตกแต่งในด้านพุท ธศิ ลปะในส่ วนต่างๆ พร้อมกับ จัดกองทุนดูแลรักษาศาสนสถานเฉลิ มพระเกี ยรติ
ฯแห่ งนี้ ด้วย เป็ นเงินประมาณ 67 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ฯ หรื อประมาณ 2,000 ล้านบาท
ในการนี้ รัฐ บาลไทยได้อ นุ ม ตั ิ ง บกลางสนับ สนุ น ค่า ออกแบบและการก่อ สร้ า งเบื้ อ งต้น 500 ล้า นบาท หรื อ
ประมาณ 16 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ส่ วนที่ ยงั ขาด ประมาณ 44 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,500 ล้านบาท นั้น พระ

พรหมวชิ รญาณ และคณะกรรมการฯ ได้เ ปิ ดรับบริ จ าคจากองค์กรการกุศลและสาธุ ชนทัว่ ไป ผูม้ ีจิ ต ใจเป็ นบุญ เป็ นกุศ ล
เพื่อดาเนิ นการก่อสร้างและจัดการต่างๆให้แล้วเสร็ จตามโครงการฯในต้นปี 2556 ต่อไป
ขณะนี้ โครงการก่อ สร้ า งวัด นวมิน ทรราชูทิศ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ แห่ ง นี้ ได้ผ่า นขั้น ตอนความเห็ น ชอบจาก
ชุ ม ชนหมู่บ า้ น ผ่า นการอนุ ม ตั ิ แ บบแปลนก่อ สร้ า งจากทางซิ ต้ี เ รย์น แฮม และคณะกรรมการฯได้กาหนดวัน ประมูล ให้
บริ ษทั ก่อสร้ างดาเนิ นการก่อสร้ างให้แล้วเสร็ จในกาหนด 18 เดื อน จึ งได้กาหนดพิธี “ปฐมฤกษ์ เจำะดิน” ขึ้ นในวันนี้
จากนั้น พระพรหมวชิรญำณ และ นำยกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัค รราชทูตไทยประจาสหรัฐอเมริ กา ได้เ ป็ น
ประธาน นาพระเถรานุ เ ถระ และ นำยพิริ ย ะ เข็ม พล กงสุ ล ใหญ่น ครนิ ว ยอร์ ค และ Mr.Joseph A.Milano กงสุ ล ไทย
กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ น ครบอสตัน พร้ อ มด้ว ยข้า ราชการชั้ น ผู ใ้ หญ่ข องสหรั ฐ อเมริ ก าและของไทย ตลอดถึง สาธุ ช นนานาชาติ
ร่ ว มกัน ประกอบพิธี ป ระวัติศ าสตร์ ป ฐมฤกษ์เ จาะหน้า ดิ น และตอกไม้ม งคล เพื่อ เริ่ ม ก่อ สร้ า งอุโ บสถและศูน ย์วิปั ส สนา
กรรมฐาน นวมินทรราชูทิศ เฉลิ มพระเกี ยรติ ฯแห่ งนี้ ในวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตลอด ๓ วัน
สาหรับ ในวัน อาทิต ย์ ที่ ๘ พฤษภาคม คณะสงฆ์ศิษ ยานุ ศิษ ย์และพุท ธศาสนิ ก ชนทั้ง ชาวไทยและนานาชาติไ ด้
ร่ วมกันจัดพิธีทาบุญอายุ ๗๔ ปี ถวายพระพรหมวชิ รญาณ. โดยปั จ จัยที่ มีผูน้ ามาถวายในงานนี้ พระพรหมวชิ รญาณ ได้
มอบเป็ นกองทุนก่อสร้ างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ครั้ งนี้ ท้ งั หมด
ในงานครั้ ง นี้ สมเด็จ พระนางเจ้า ฯพระบรมราชิ นีน าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรพระราช
ทาน ไปบาเพ็ญพระราชกุศล ซึ่ งพุทธศาสนิ กชนชาวไทยและชาวพุทธนานาชาติเ ป็ นจานวนมากได้โดยเสด็จ พระราชกุศล
ในพิธีครั้ งนี้ ยังความปี ติ ซ าบซึ้ งในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ให้เ กิ ดแก่ค ณะสงฆ์และชาวไทยตลอดถึ งชาวพุท ธนานาชาติ ที่ ไป
ร่ วมงานนี้ หาที่สุดมิได้
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้เปิ ดให้พุทธศาสนิ กชนชาวไทยและนานาชาติ ที่ยงั มิได้ไปร่ วมในวันงานครั้ งนี้ ได้
ไปประกอบพิธีเ จาะดิ นและตอกไม้มงคลได้ตลอดเดื อนพฤษภาคมนี้ หลังจากนี้ บริ ษ ทั ก่อสร้ างก็จ ะได้เ ริ่ มลงมื อก่อสร้ า ง
อาคารวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐานต่อไป
โครงการก่อสร้ า งวัด และศูนย์วิปั ส สนากรรมฐาน นวมินทรราชู ทิศ ในดิ น แดนที่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว
เสด็จ พระราชสมภพ เมือ งเคมบริ ด ์จ ณ เมือ งเรย์น แฮม นครบอสตัน แห่ ง นี้ เป็ นพุท ธสถานแห่ ง เดี ย วในประเทศ
สหรัฐ อเมริ ก า ที่ม หาเถรสมาคม เห็ น ชอบให้เ ป็ นโครงการของคณะสงฆ์ ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ กบั รั ฐ บาลไทย เนื่ อ งใน
โอกาสมหามงคลฉลองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยวัตถุประสงค์ ๗ ประการ คือ
เพื่อ เป็ นศูน ย์ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา เพื่อ การเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนา เพื่อ การสัม มาปฏิบ ตั ิ เพื่อ การกุศ ลสงเคราะห์
เพื่อ ประโยชน์แ ละสัน ติ สุ ข แก่ป วงชนและชาวโลก เพื่อ ถวายเป็ นพุท ธบูช า แด่ ส มเด็จ พระสัม มาสัม พุท ธเจ้า พระองค์ผู้
ทรงเข้าถึงบรมสุ ขแห่ งโลกุตตรภูมิ และเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศ ลเฉลิ มพระเกี ยรติ แด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว องค์
อัค รพุท ธศาสนู ป ถัม ภก พระองค์ผูท้ รงพระคุ ณ อัน ประเสริ ฐที่สุ ด แห่ งมวลมนุ ษย์ในโลกิ ย ภูมิ ในโอกาสมหามงคลฉลอง
สิ ริ ร าชสมบัติค รบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ส มเด็จ พระทศพลสัมมาสัม พุทธเจ้า ตรั ส ว่า เป็ น อัค คะวิห ารทาน ดัง
พระบาลีพุทธบรรหาร ว่า
วิห ำรทำนัง สั ง ฆัส สะ อัค คัง พุท เธหิ วัณ ณิตัง การสร้ า งวิห ารหรื อ วัด ถวายแก่พ ระสงฆ์ไ ว้ใ นพระศาสนา
พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรั สสรรเสริ ญว่า เป็ นทานอันเลิศ

มีคำถำมว่ ำ เพรำะอะไร? ตอบว่า เพราะวัด เป็ นมงคลสถาน ที่ป ระดิ ษ ฐานพระรัต นตรัย เป็ นที่ พ ฒั นาชี วิต จิ ต
ใจปวงชนและชาวโลก ทุก ชาติ ช้ ัน วรรณะ ให้ล ะบาปบาเพ็ญ กุศ ล เป็ นที่ ส่ ง เสริ ม คนให้ใ ช้ส ติปั ญ ญา ให้บาเพ็ญ สัม มา
ปฏิบตั ิ ให้รู้ขจัดโลภโกรธหลง รู้ จ ักอภัย ให้รู้รักสามัค คี ให้มีเ มตตาปรารถนาดี ต่อกัน ให้ประโยชน์สุ ข สวัส ดี สมกับ การ
ปฏิบตั ิได้ การบาเพ็ญวิหารทาน จัดเป็ นมหาสังฆทาน พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ จึ งทรงสรรเสริ ญว่า เป็ นทานอันเลิศ
สาหรับ ท่านสาธุ ชนผูม้ ีจิ ตศรัทธา ที่ อยู่ในสหรั ฐอเมริ กา สามารถร่ วมบาเพ็ญกุศ ลวิหารมหาสังฆทานได้ ที่ วดั
นวมินทรราชู ทิศ 382 South St. East, Raynham (Cambridge-Boston) MA 02760 Tel. (508) 823-1800 Fax (508)
823-1775
ในประเทศไทย บริ จาคได้ที่สานักงานโครงการวัดยานนาวา สาทร กรุ งเทพมหานคร Tel. (662) 672-3216
Fax (662) 823-1775

คำสั่ งวัดนวมินทรรำชู ทิศ สหรัฐอเมริกำ เฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ 009/2554 (2011)
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำทุนและดำเนินโครงกำรก่ อสร้ ำงวัดนวมินทรรำชู ทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ
382 South St. East, Raynham (Cambridge-Boston) MA. 02760 USA.
โดยที่ พุท ธศาสนิ กชนในนครบอสตัน และเมือ งต่างๆในสหรั ฐ อเมริ ก า สานึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ของพระ
บาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ภูมิพ ลอดุล ยเดช พระมหากษัต ริ ย ์แ ห่ งประเทศไทย ซึ่ ง เสด็จ พระราชสมภพ ณ โรง พยาบาล
เมาท์อ อเบร์ น เมือ งเคมบริ ด์จ ใกล้น ครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา จึงได้ประชุมและมีมติให้จด
ทะเบียนตั้งองค์กรการกุศลทางพระพุทธศาสนา ชื่อ วัดนวมินทรราชูทิศ และศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ขึ้นในนครบอสตัน เพื่อ
รวมทุ นจัดหาซื้ อที่ ดินก่อสร้ างวัดและศูนย์วิปัส สนากรรมฐาน สาหรั บดาเนิ นกิ จ กรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและสันติสุขแก่ปวงชนและชาวโลก ในเมือ งเคมบริ ด์จ หรื อ เมือ งใกล้เ คีย ง อัน เป็ นดิ น แดนที่พ ระองค์เ สด็จ พระราช
สมภพ เมื่อปี พ.ศ.2545 (คศ.2002) ต่อมาองค์กรนี้ ได้จดั ซื้ อที่ดินเป็ นป่ า เลขที่ 382 South St. East, ณ เมือง Raynham
ใกล้เมือง Cambridge-Boston, MA 02760 จานวน 55 เอเคอร์ ซึ่ งองค์กรบริ หารสู งสุ ดของคณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลไทย
ได้รับโครงการนี้ เป็ น โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลอง
สิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 (คศ.2006) แล้วได้จดั หาบริ ษทั จัดวิศวกรและสถาปนิกทาการออกแบบ และขอ
อนุญาตจากซิ ต้ ี เพือ่ ก่อสร้างอาคารศาสนสถานดังกล่าวนั้น
บัดนี้ การดาเนิ นการต่างๆ ได้รับความเห็นชอบจากชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เคี ยงและได้รับอนุมตั ิแบบแปลนก่อสร้างจาก
ซิ ต้ ี Raynham ให้ทาการก่อสร้างอาคารศาสนสถาน ณ ที่ดินดังกล่าวในเนื้อที่ 10 เอเคอร์ แล้ว
เพื่อให้โครงการอันเป็ นประโยชน์ดงั กล่าว เป็ นผลสาเร็จ ซึ่ งจะต้องใช้งบก่อสร้างประมาณ 55 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ
และใช้งบจัดตั้งกองทุนดูแลรักษาอีกประมาณ 15 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ จาเป็ นต้องทาการระดมทุนจากผูม้ ีจิตศรัทธา เพื่อให้การ
ก่อสร้างและการบริ หารโครงการฯนี้ บรรลุผล อาศัยอานาจตามความในข้อ 6.8 หมวดที่ 6, ข้อที่ 7.1 หมวดที่ 7 และข้อที่ 8.1
หมวดที่ 8 แห่ งระเบียบวัดนวมินทรราชูทิศ (NMR Meditation Center) พ.ศ. 2545 (คศ. 2002) ปรับปรุ งแก้ไข พ.ศ.
2549 (คศ.2006) จึงแต่งตั้งให้ผมู ้ ีนามต่อไปนี้ เป็ นกรรมการจัดหาทุนและดาเนิ นโครงการก่อสร้างอาคารศาสนสถานและศูนย์
วิปัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ ณ เมืองเรย์แฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ดังต่อไปนี้ คือ
๑. พระพรหมวชิรญาณ
๒. มร.แอนโทนี่ ซาลิม

ประธานกรรมการอานวยการ เป็ นประธานจัดหาทุนและประธานโครงการก่อสร้าง
เป็ นรองประธานและกรรมการอุปถัมภ์

๓. มร.เดวิด ซาลิม
๔. มร.พอล ซาคเกอร์
๕. มร.เอ็งชัย ลิม
๖. มร.ณัฐ สายเสนา

เป็ นกรรมการเหรัญญิก
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ .
เป็ นกรรมการเลขานุการ

ให้กรรมการคณะนี้ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ คือ
ก. ประสานการระดมทุนและรับปั จจัยและหรื อสิ่ งของบริ สุท ธิ์ จากบุคคล บริ ษัท และองค์กรต่างๆ ที่ มีจิต ศรั ทธา
บริ จาคเป็ นของวัดนวมินทรราชูทิศ เมือง Raynham เพื่อสนับสนุ นโครงการก่อสร้างอาคารศาสนสถานและในการบริ หาร
กิจการต่างๆของวัดและศูนย์วปิ ัสสนากรรมฐานแห่งนี้ ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ข. คัดเลือกบริ ษทั ที่มีศกั ยภาพและมีใบอนุญาตจากทางการสหรัฐ ที่จะก่อสร้างศาสนสถานแห่ งนี้ ตามแบบแปลนที่ทาง
ซิ ต้ ีอนุมตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา เสนอประธานโครงการฯพิจารณาอนุมตั ิเพือ่ ทาการก่อสร้างต่อไป
ค. คัดเลื อกบริ ษทั ที่ มีศักยภาพและมี ใบอนุ ญาตเพื่อควบคุ มงานของบริ ษ ัท ที่ ทาการก่ อสร้ างศาสนสถานแห่ งนี้ ให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อสร้างจนกว่าจะแล้วเสร็ จ
ฆ. เปิ ดบัญชีธนาคารวัดนวมินทรราชูทิศ “โครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ ” ที่มีผูบ้ ริ จาคเพื่อการก่อสร้างอาคารใน
โครงการฯนี้ โดยมีชื่อกรรมการ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการโครงการฯนี้ ลงนามการเบิกจ่ายเงินในโครงการฯนี้ ทุกครั้ง คือ
ประธานโครงการฯ เหรัญญิกโครงการฯ และกรรมการโครงการฯที่เห็นสมควร พร้อมดูแลบัญชีการรับ-จ่ายในโครงการฯนี้ ให้
เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย จนกว่าจะแล้วเสร็ จ
แต่งตั้ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ (คริ ตศักราช ๒๐๑๑)

(พระพรหมวชิรญาณ)
ประธานกรรมการอานวยการวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติฯ
ประธานโครงการสร้างวัดนวมินทรราชู ทิศและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน NMR เฉลิมพระเกียรติฯ
382 South St. East, Raynham (Cambridge-Boston) MA 02760 USA.
Tel. (508) 823-1800 Fax (508) 823-1775

หมายเหตุ ให้ ดร.ณัฐพัชร แปลร่ างคาสั่งภาษาไทยนี้ เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทนายความวัดนวมินทรราชูทิศตรวจว่าใช้ได้ไหม?
หรื อจะแก้ไขข้อความใดก็ได้ เพือ่ ประธานฯจะได้ลงนามประกาศใช้ต่อไป.

