










๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม

ครบรอบ ๓ ทศวรรษ



2

COLOPHON



3

สารบัญ
สารบัญ   

บทนํา   

ปฐมบท   

๓ ทศวรรษของวัดสันตจติตาราม   

แรกเริ่มของการสรางวัด

เสรมิรากฐานตัวอาคารใหแข็งแรง

โครงการสรางวัดใหม

การเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่รอคอยอันมคีา

สูสถานที่อันสัปปายะ

บดิาและมารดาของวัดสันตจติตาราม

แผนงานการพัฒนาวัดใหม

พิธีหลอพระประธาน

พระพุทธรูปปางลลีา

รับใบตราตัง้เปนพระอุปชฌาย

ที่พักสงฆสันตโลกา

โครงการกอสรางศาลาอุโบสถ

บานนโิรธ

เริ่มการกอสรางอาคารอุโบสถ

ขาวอันนายนิดี  

คําอนุโมทนา

3

4

7 

9

13

17

23

27

33

37

45

49

57

61

65

69

75

79

81

96

99

สารบัญ



4

      หนังสอืเลมนี้จัดพิมพขึ้นเพ่ือแสดงความขอบคุณผูมสีวนรวมในการกอ
ตัง้และพัฒนาวัดสันตจติตาราม ซึ่งเปนวัดพุทธนกิายเถรวาทตามแนวทาง
ดัง้เดมิในประเทศอติาล ีโดยชื่อ “สันตจติตาราม” มคีวามหมายวา “อาราม
แหงความสงบใจ” วัดแหงนี้ตัง้ขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๓ เพ่ือรองรับศรัทธา
ญาติโยมชาวพุทธอิตาเลียนและชุมชนชาวเอเชียที่มีความสนใจพระพุทธ
ศาสนาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

  หากมองจากอายุขัยของมนุษย ระยะเวลาสามสบิปดูเหมอืนมคีวาม
ยาวนานพอสมควร แตเมื่อเทยีบกับระยะเวลา ๒,๖๐๐ ปนับจากสมัย
พุทธกาลนัน้ ระยะเวลาสามสบิปนับวาสัน้มาก ในชวงแรกวัดแหงนี้ตัง้อยูที่
อาคารขนาดเล็กในหมูบานแหงหนึ่ง ชานเมอืงเซซเซ โรมาโน (Sezze 
Romano) โดยมเีพียงภกิษุรูปหนึ่งซึ่งไดรับการนมินตมาพํานักที่นี่ พรอมกับ
อนาคารกิอกี ๑ ทาน นับเปนการรเิริ่มกอตัง้วัดปาแหงแรก จากนัน้จงึมกีาร
พัฒนาตอมาเรื่อย ๆ อยางนาประทับใจ หนังสอืเลมนี้จะบอกเลาเรื่องราว
ตาง ๆ ของวัดที่เกิดขึ้นตัง้แตอดตีจนถึงปจจุบันใหกับผูอานไดรับทราบ 

  การพยายามยนยอเหตุการณที่เกิดขึ้นชวงระยะเวลาสามสบิป ใหเหลอื
เพียงไมก่ีหนากระดาษมใิชสิ่งงาย ขอมูลที่สําคัญหรอืนาสนใจบางประการก็
ยอมจะตกหลนไปบาง แตอยางไรก็ตามหนังสอืเลมนี้จะพยายามสื่อสารให
ผูอานเห็นถึงแนวคดิและไดรับทราบวา การพัฒนาจัดตัง้วัดนัน้เกิดมาจาก
การอุทศิตนทัง้แรงกาย แรงใจของญาตโิยม ทายกทายกิาที่เปยมศรัทธา 

มไิดเกิดจากการบังคับหรอืโนมนาวใหมกีารเปลี่ยนศาสนาแตอยางใด ซึ่งใน
ระยะเวลาหลายปที่ผานมา บางครัง้อาจจะมชีวงระยะเวลาที่การกอตัง้วัดดู
เหมอืนจะเปนไปไมไดและตองเผชิญอุปสรรคนานัปการ แตดวยขันต ิ วริยิะ
และกุศลเจตนาของทุกฝาย ก็ทําใหสามารถกาวขามอุปสรรคทัง้หลายเหลา
นัน้ไปไดในที่สุด 

       หนังสอืเลมนี้ยังเขยีนขึ้นเพ่ือเฉลมิฉลองอาคารอุโบสถหลังใหมที่มี
ความงดงามยิ่ง นับเปนวัตถุรูปธรรมที่แสดงถึงเรื่องราวอันนาประทับใจของ
การกอตัง้วัดแหงนี้ใหประจักษแกสายตาเราทุกคน ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่ง
วาอาคารอุโบสถใหมหลังนี้ซึ่งเกิดจากการทุมเท เสยีสละและอุทศิตนของ
กัลยาณมติรจํานวนมากที่ไมสามารถเอยนามไดทัง้หมด จะกอใหเกิด
ประโยชนแกบุคคลท่ัวไปโดยไมมปีระมาณ และสรางแรงศรัทธาความ
เลื่อมใสใหเกิดปญญาการตื่นรูเขาถึงสภาวะธรรมแหงพุทธะ ทัง้ในหมูชนยุค
ปจจุบันและเปนประโยชนแกอนุชนรุนหลังในภายภาคหนา   พรอมหวังเปน
อยางยิ่งวา แตละบุคคลจะสามารถกาวขามอุปสรรคตาง ๆ บนเสนทางแหง
การหลุดพนนี้ได

บทนํา

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 



5



6



7

  นับแตสมัยพุทธกาลจวบจนปจจุบัน พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาทอุทิศ
ชีวิตตนตามรอยพระบาทของพระพุทธเจาโดยใชชีวิตอยูกับธรรมชาติ หางไกลจาก
ความสับสนวุนวายของชาวเมือง วิถีชีวิตท่ีสันโดษและเรียบงายเชนน้ีเอ้ือประโยชน
ตอการปฏิบัติจิตตภาวนาตามแนวทางปฏิปทาท่ีจะนําไปสูเปาหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา คือ ความเปนอิสระจากกิเลสเหตุแหงความทุกขท้ังมวลและเขาถึง
สันติสุขท่ีแทจริง น่ันคือพระนิพพาน

  วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) รับนิมนตจาก
ศิษยานุศิษยชาวตางชาติเพ่ือเดินทางไปยังซีกโลกตะวันตกเปนคร้ังแรก ทานได
โดยสารเคร่ืองบินจากประเทศไทยมุงหนาสูกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ขณะท่ี
เคร่ืองกําลังบินอยูน้ัน ไดเกิดเหตุการณอันไมคาดคิดข้ึนลอเคร่ืองบินระเบิดจึง
ทําใหตองลงจอดท่ีสนามบินเลโอนาโด ดาวินชี (Leonardo Da Vinci) ท่ีกรุงโรม ส่ิง
น้ีเปรียบเสมือนการอาราธนานิมนตหลวงปูชาใหลงมาเหยียบประทับรอยเทาบน
แผนดินประเทศอิตาลีเพ่ือแผเมตตาบารมีธรรมและเผยแผพระธรรมคําสอน  ซ่ึง
อาจจะเปนนิมิตหมายวาในภายภาคจะมีลูกศิษยของทานไดมาดําเนินรอยตามและ
กอต้ังวัดปาท่ีประเทศน้ี

 อิตาลีเปนประเทศหน่ึงในทวีปยุโรปเพียงไมก่ีประเทศ ท่ีรับรองพระพุทธศาสนา
อยางเปนทางการ ซ่ึงมีจํานวนชาวอิตาเลียนใหความสนใจในหลักธรรมคําสอนเพ่ิม
ข้ึนอยางตอเน่ือง อันเกิดข้ึนจากการทํางานอยางทุมเทและเสียสละของบุคคล
จํานวนมากเปนระยะเวลาหลายสิบป ท้ังน้ีรวมถึงกลุมพระภิกษุยุคบุกเบิกท่ีมาจํา
พรรษาในประเทศอิตาลีท่ีไดอบรมส่ังสอนธรรมะโดยยึดถือตามแบบอยางปฏิปทา 
ขอวัตรปฏิบัติอันงดงามของหลวงปูชา สุภัทโท วัดหนองปาพง จังหวัด
อุบลราชธานี

  ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ พระอาจารยโรเบิรต สุเมโธ (ปจจุบัน ดํารงสมณศักด์ิ พระเทพญาณ
วิเทศ) พระภิกษุชาวอเมริกันซ่ึงเปนพระลูกศิษยชาวตางประเทศรูปแรกของหลวงปูชา  และ
ทานยังเปนผูกอต้ังวัดปานานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ตอมาทานไดรับนิมนตใหไปจํา
พรรษาท่ีกรุงลอนดอน หลังจากน้ันสองปจึงไดมีการกอต้ังวัดปาจิตตวิเวก (Cittaviveka 
Buddhist Monastery) ข้ึนท่ีเมืองเวสต ซัสเซกส (West Sussex) ซ่ึงเปนวัดปาแหงแรกใน
ประเทศอังกฤษ พระอาจารยสุเมโธสามารถเผยแผธรรมคําสอนใหชาวตะวันตกเขาใจไดงาย 
จึงทําใหมีผูท่ีสนใจมากย่ิงข้ึนท้ังในหมูฆราวาส รวมไปถึงพระและแมชีท่ีไดรับแรงบันดาลใจ
จากวิถีชีวิตอันเรียบงายแบบวัดปา พระอาจารยสุเมโธไดรับนิมนตใหไปแสดงพระธรรม
เทศนาท่ีกรุงโรมหลายคร้ังและหลังจากน้ันไมนานวัดสันตจิตตาราม  วัดพุทธนิกายเถรวาท
แหงแรกในประเทศอิตาลีก็ถือกําเนิดข้ึน 

ปฐมบท

ปฐมบท
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  ในขณะที่กําลังเขยีนหนังสอืเลมนี้ เวลา ๓๐ ปไดผานไปอยางรวดเร็ว
หลังจากวัดสันตจิตตารามไดรับการกอตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 
๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ขณะนัน้วัดไดกอตัง้ขึ้น ณ บานหลังเล็ก ๆ แหง
หนึ่งที่ชานเมอืงเซซเซ โรมาโน ซึ่งถวายโดยนายวนิเชนโซ ปกา โดยวัด
แหงแรกนี้มพีระอาจารยฐานวโรและผาขาวนามวาจอหน แอนเจโลร ีเปน
ผูมาบุกเบกิกอตัง้วัด

 เรื่องราวตอจากนี้คอืประวัตขิองวัดตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบัน แมจะ
พยายามจดจําชวงเวลาและเหตุการณตาง ๆ ใหไดมากที่สุดเพยีงใด แต
ความทรงจําก็เปนสิ่งที่ไมแนนอน ดังนัน้อาตมาจงึใชเอกสารบันทกึ
เหตุการณตาง ๆ ที่เคยเผยแพรจากหลายแหลงที่มาเชน บันทกึจดหมาย
ขาวคณะสงฆนานาชาต ิ  จดหมายขาวสารวัดสันตจติตาราม รวมไปถงึ
ขอมูลในเว็บไซตของวัด มาประกอบไวในหนังสอืเลมนี้ดวย เนื้อหาบาง
ตอนอาจจะคลาดเคลื่อนบางเล็กนอยซึ่งไมใชประเด็นสาระสําคัญในการ
บันทกึเหตุการณ 

  อาตมาขอเริ่มเรื่องราวของวัดโดยใชเอกสาร   ที่ไดมาจากบทคัดยอ
ตาง ๆ ที่กลาวถงึการกอตัง้วัดพุทธนกิายเถรวาทแหงแรกในประเทศ
อติาล ี  โดยผูเขยีนคอืพระอาจารยสุจติโต เรื่องราวนี้ปรากฏอยูในบันทกึ
จดหมายขาวคณะสงฆนานาชาต ิ(The Forest Sangha Newsletter) ฉบับ
เดอืนเมษายนปพ.ศ. ๒๕๓๓ ดังนี้ 

๓ ทศวรรษของวัดสันตจิตตาราม
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  พระอาจารยสุจติโตเลาถงึที่มาและมุมมองของวัดพุทธนกิายเถรวาทแหงหนึ่งซึ่ง
กําลังกอตัง้ขึ้นในประเทศอติาล ีโดยพระอาจารยฐานวโรจะเดนิทางกลับไปยังบานเกดิ
ของทานเพื่อจําพรรษาที่นั่น เมื่อพระอาจารยสุเมโธเดนิทางกลับจากสวติเซอรแลนด
และอติาลใีนเดอืนธันวาคมปที่แลว ทานไดนําขาวสารอันนาอนุโมทนายนิดเีปนอยาง
มากตอคณะสงฆ  นั่นคอืจะมกีารจัดตัง้วัดแหงใหมในประเทศอติาล ี อยูหางจากกรุง
โรมไปทางทศิใตประมาณ ๑๐๐ กโิลเมตร โดยพระอาจารยฐานวโรซึ่งขณะนัน้อยูใน
ประเทศอติาลเีพื่อเยี่ยมบดิามารดาของทานจะเปนผูไปจําพรรษาที่นั่น ทานอาจจะ
พํานักอยูเปนเวลาชั่วคราวเพื่อเปนเจาอาวาส 

        แผนการอื่น ๆ ยังไมมอีะไรเปนที่แนชัด เวนแตเรารูเพยีงแควาอติาลเีปนประเทศ
ที่ตัง้อยูบนชายฝงอันงดงามของทะเลเมดเิตอรเรเนยีนและมกีลุมทายกทายกิาผูศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาจํานวนหนึ่ง โดยเหลาผูมจีติศรัทธานัน้แบงออกเปนสองกลุมหลัก 
กลาวคือชุมชนชาวศรีลังกาขนาดใหญและอีกกลุมหนึ่งคือชาวพุทธอิตาเลียนที่มี
ประสบการณการภาวนา โดยในกลุมหลังนี้มนีายคอรราโด เปนซา (Corrado Pensa) 
และนายวนิเชนโซ ปกา (Vincenzo Piga) เปนผูนํากลุมชาวพุทธในประเทศอติาลชีวง
ระยะเวลา ๑๐ ปที่ผานมา 

      อยางไรก็ตามพุทธศาสนานกิายเซ็น ทเิบต และนชิเิรนตางก็ไดรับการกอตัง้ขึ้น
เปนที่เรยีบรอยแลวในประเทศนี้ แตยังไมมวีัดพุทธนกิายเถรวาทในประเทศอติาลเีลย 
พระอาจารยดอกเตอรสัททะตสิสะ (Ven. Dr. Saddhatissa) ชาวศรลีังกาไดเดนิทางมา
เยี่ยมประเทศอติาลบีอยครัง้ และไดทราบสถานการณตาง ๆ จงึไดแนะนําใหนมินต
พระฐานวโรภิกขุซึ่งเปนชาวอิตาเลียนโดยกําเนิดและไดรับการบรรพชาอุปสมบทโดย
พระอาจารยสุเมโธ ซึ่งขณะนัน้จําพรรษาอยูกับพระอาจารยวรีธัมโม ที่นวิซแีลนด



11๓ ทศวรรษของวัดสันตจิตตาราม

   ความเปลี่ยนแปลงยอมเกดิขึ้นเปนเรื่องธรรมดา  พระอาจารยสุเมโธเดนิทางไปยัง
ประเทศนวิซแีลนดในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ทานเห็นสมควรวา ถงึเวลาแลวที่พระอาจารย
ฐานวโรควรจะเดนิทางกลับไปยังทวปียุโรปหลังจากจําพรรษาอยูที่นวิซแีลนดเปนระยะ
เวลากวา ๕ ป และถอืเปนโอกาสใหทานกลับไปเยี่ยมบดิามารดาของทานรวมทัง้ได
ชวยหมูคณะสงฆใหญทางยุโรป เมื่อพระอาจารยฐานวโรเดนิทางมาถงึประเทศอติาล ี
พรอมพระอาจารยสุเมโธไดรับนิมนตจากชุมชนชาวพุทธเถรวาทใหไปสอนสมาธิ
ภาวนาที่กรุงโรมอยูกอนแลว และพวกเขาก็มคีวามหวังวาจะมพีระสงฆมาอยูพํานักตอ
ที่ประเทศนี้ พระภกิษุทัง้ ๒ รูปไดรับการแนะนําใหรูจักกับกลุมชาวพุทธและรับทราบ
ถงึจุดมุงหมายที่ตองการสรางวัดขึ้นในประเทศอติาลี



12 ๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 
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     เน้ือความยอในจดหมายจากพระอาจารยฐานวโรเขียนกราบเรียนถึงพระอาจารยสุเมโธ เลาเร่ืองการพัฒนาท่ีเกิด
ข้ึนในการกอต้ังวัดแหงใหม ปรากฏอยูในบันทึกจดหมายขาวคณะสงฆนานาชาติฉบับเดือนกรกฎาคมปพ.ศ. ๒๕๓๓ 
ดังน้ี 

    เรามาอยูท่ีเซซเซเปนเวลาหน่ึงเดือนแลวและขณะน้ีก็กําลังพยายามท่ีจะกอต้ังวัด ซ่ึงยังไมพบกับปญหาความยาก
ลําบากมากมายแตประการใด เพ่ือนบานของเราใหความชวยเหลือเปนอยางดี ทุกทานก็คงทราบวาชาวอิตาเลียนมี
วัฒนธรรมในการตอนรับขับสูดวยการมีน้ําใจแบงปนอาหาร เม่ือไมก่ีท่ีวันผานมาผมไดออกบิณฑบาตและไดรับ
นิมนตจากเพ่ือนบานใหไปรับบิณฑบาต เขาไดถวาย ไข ขนมปง รวมถึงเคกในเทศกาลอีสเตอร

 ทุกเชาเม่ือผมเดินออกไปบิณฑบาต
บนเนินเขา ซ่ึงรวมระยะทางไปกลับ
ประมาณส่ีถึงหากิโลเมตร ผมจะ
สัมผัสไดถึงความเปนมิตรและความ
มีน้ําใจจากผูคนในชวงเชาวันใหม 
แนนอนวา มีหลายคนอาจเคยเห็นพระ
มากอน และพวกเขามีความคิดวา
ภิกษุเปนบุคคลท่ีมีชีวิตอยูในโลกแต
ไมไดเดินตามโลก นอกจากน้ันผมยัง
คนพบวา ส่ิงท่ีชวยสนับสนุนการ

แรกเริ่มของการสรางวัด

แรกเร่ิมของการสรางวัด
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ประพฤติปฏิบัติภาวนาระหวางเดินดวยสติหรือบิณฑบาตก็คือการ
บริกรรมคําวา “Buon Giorno” (สวัสดีตอนเชา) เพราะมันเปนคําท่ี
มีพลังมากเหลือเกิน แลวก็เปนเสียงท่ีชวยเร่ิมตนการส่ือสารกับ
บุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีเพ่ิงเห็นพระภิกษุเปนคร้ังแรก วันหน่ึงมีหญิงหมาย
ชาวอิตาเลียน เธอแตงตัวในชุดไวทุกขแบบด้ังเดิม กลาวกับเพ่ือน
ของเธอในขณะท่ีผมเดินผานวา “ดูสิ กอนท่ีพวกเราจะตาย เราควร
จะเห็นสีสันตาง ๆ ใหครบทุกสีนะ”

 คณะกรรมการไดชวยเหลือพวกเราเปนอยางดีในขณะท่ีพวกเรา
อยูท่ีน่ี กิจกรรมตาง ๆ ยังอยูในชวงของการเร่ิมตน อยางไรก็ตาม
เราก็มีความจําเปนในการปรับปรุงช้ันลางของอาคารเร็ว ๆ น้ีเพ่ือ
ทําเปนศาลาอเนกประสงคและหองพักรับรองโยมอุบาสก ความ
เมตตาปรารถนาดีของบุคคลตาง ๆ น้ันชางนาประทับใจเปนอยาง
ย่ิงโดยเฉพาะจากคุณปกาซ่ึงมาพักอยูกับเราเปนเวลาสามวันใน
ฐานะแขกผูปฏิบัติธรรมคนแรกของวัด นอกจากน้ันยังมีมูลนิธิศรี
อริยเมตไตรย (Maitreya Foundation) และคุณคอรราโด เปนซา  

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 

รวมถึงกลุมเพ่ือนของเขา ซ่ึงมีช่ือกลุมวา สมาคมวิปสสนาภาวนา 
(A.Me.Co) ย่ิงไปกวาน้ันเอกอัครราชทูตศรีลังกามิสเตอร เด ซอย
ซา (Mr. De Zoysa) ซ่ึงเปยมไปดวยความศรัทธาทุมเทในการกอต้ัง
วัดแหงน้ีก็มักจะพูดอยูเสมอวา “เม่ือใดท่ีวัดแหงน้ีไดรับการกอต้ัง
ข้ึนแลวก็จะไดรับการสนับสนุนใหย่ังยืนตอไป”  อยางไรก็ตามคํา
พูดน้ีก็ยังไมสามารถสรางความม่ันใจใหนายปกาและนายคอรราโด
ใหหายวิตกกังวลวาโครงการสรางวัดท่ีเพ่ิงกอต้ังน้ีจะดํารงอยูได
นานสักเพียงใด 
   ในระยะเวลาสองสามปแรก ไดมีพระภิกษุและผาขาวจากวัด
สาขาในประเทศอังกฤษเดินทางมาชวยเหลืองานท่ีอิตาลีอยูเปน
ระยะ โดยสวนใหญจะพํานักอยูท่ีน่ีไมนานเกินหกเดือน สําหรับผา
ขาวคนแรก นายจอหน แองเจโลรี ไดขอลากลับไปใชชีวิตฆราวาส
และแตงงานต้ังรกรากท่ีเมืองลาตินา (Latina) ซ่ึงเขาก็ยังคงอยูท่ีน่ัน
จนถึงทุกวันน้ี และก็เปนอีกผูหน่ึงท่ีต้ังกลุมสอนสมาธิภาวนาใหกับ
คนท่ีสนใจเปนเวลาหลายปดวยเชนกัน



15แรกเร่ิมของการสรางวัด



16 ๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 
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   ตอมาเราไดพบวาโครงสรางอาคารมปีญหาอยางมาก เนื่องจากอาคารนี้ถูกสรางขึ้นบนผนืดนิที่
เปนดนิเหนยีวโดยไมมรีากฐานที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ    จงึทําใหเกิดรอยราวบนพ้ืนและกําแพงท่ัว
ตัวอาคาร เราจงึไดวาจางบรษัิทรับเหมามาซอมแซมตัวอาคารใหแข็งแรงและมั่นคงมากกวาเดมิ  ซึ่ง
ตรงกับชื่อพระอาจารยฐานวโร ที่มคีวามหมายวา “รากฐานอันเขมแข็งมั่นคง” 

   ในเวลานัน้พระอาจารยฐานวโรไดเผยแผธรรมที่กรุงโรมเปนประจํา (ณ ศูนยสมาธิ A.Me.Co) และ
บางครัง้ก็เดนิทางไปแสดงธรรมในที่ตาง ๆ ท่ัวประเทศอติาล ีและทานยังไดรับเลอืกใหเปนประธาน
สหภาพชาวพุทธอติาล ี (Italian Buddhist Union) ในปพ.ศ. ๒๕๓๕  จากนัน้ก็ไดมกีารจดทะเบยีน
สมาคมสันตจติตาราม (Santacittarama Association) เปนนติบุิคคลแทนคณะสงฆ และไดรับการ
อนุมัตอิยางเปนทางการในปพ.ศ.๒๕๓๘ วัดแหงนี้จงึเปนทรัพยสนิของสมาคมสันตจติตารามอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย

   ในเดอืนเมษายน ปพ.ศ. ๒๕๓๖ พระอาจารยฉันทปาโลไดเดนิทางมาจากประเทศอังกฤษเพ่ือ
มาจําพรรษาที่วัดนี้ จากนัน้สามเดอืนตอมาพระอาจารยปรชีา ชุตนิธโร จากประเทศไทยก็เดนิ
ทางมาถึงเชนกัน สวนงานปรับปรุงสรางหองนั่งสมาธิขนาด ๕๐ ตารางเมตรที่ช้ันลางก็ไดเริ่ม
ดําเนนิงาน เพ่ือเปนที่ประดษิฐานพระพุทธรูปทองเหลอืงปางพระพุทธชินราช ซึ่งเพ่ิงจะไดรับ
การอัญเชิญมาจากประเทศไทย แลวยังไดสรางหองนํา้ ๒ หองและหองพักรับรองอกี ๒ หอง 
ก็ไดมผูีแสดงความประสงคที่จะมาอยูปฏบัิตธิรรมที่วัดมจีํานวนเพ่ิมมากขึ้น 

เสริมรากฐานตัวอาคารใหแข็งแรง

เสริมรากฐานตัวอาคารใหแข็งแรง
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  นอกจากนัน้จดหมายขาวสารฉบับแรกของวัดก็ไดรับการตพิีมพขึ้น และพระอาจารยฐานวโร
ไดเดนิทางไปแสดงธรรมบอย ๆ ในชวงเวลานัน้ไดมภีาพยนตรเรื่องหนึ่งชื่อวา Little Buddha 
ออกฉาย ภาพยนตรเรื่องนี้มผูีกํากับเปนชาวอติาเลยีนคอืนายแบรโตลุชชี (Bertolucci) จงึทําให
เกิดกระแสความสนใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 

บันทกึจดหมายขาวคณะสงฆนานาชาตฉิบับเดอืนตุลาคมปพ.ศ. ๒๕๓๗ กลาวถึงเรื่องนี้ไววา
“ถึงแมภาพยนตรเรื่อง Little Buddha จะไมไดรับความนยิมในประเทศอังกฤษแตการที่ผูกํากับ
ภาพยนตรคอืนายเบอรนาโด แบรโตลุชชี (Bernardo Bertolucci) เปนชาวอติาเลยีน จงึทําใหเกิด

เปนกระแสความสนใจในพระพุทธศาสนาเปนอยางมากในประเทศอติาล ี หลังจากที่ภาพยนตร
ออกฉายไปแลว สื่อในประเทศอติาลก็ีพยายามคนหาขอมูลเก่ียวกับพระพุทธศาสนาและทําให
พวกเขาไดคนพบวัดสันตจติตารามดวย ซึ่งตรงกับชวงที่พระอาจารยฐานวโรไดเดนิทางไปยัง
ประเทศออสเตรเลยี นวิซแีลนดและประเทศไทยเปนระยะเวลานานสามเดอืน พวกเราจงึเปนผู
ใหสัมภาษณหนังสอืพิมพ วทิยุ รวมถึงไปออกรายการในโทรทัศนบางรายการอกีดวย

  บทความตาง ๆ ที่ตพิีมพเก่ียวกับพระพุทธศาสนาคอนขางจะผวิเผนิและไมลกึซึ้ง แตความ
สนใจใครรูเก่ียวกับพระพุทธศาสนานัน้เห็นไดชัดเจนจากบทความ อาทเิชน คําวา “พระพุทธเจา
มาถึงเมอืงลาตนิาแลว” หรอืบทความชื่อวา “ทเิบตในเซซเซ” เปนตน สวนคนทองถ่ินก็รูสกึ
พอใจที่เห็นพระภกิษุและภูมใิจที่มวีัดพุทธเถรวาทแหงเดยีวในประเทศอติาลทีี่นี้ ยิ่งไปกวานัน้ก็
ยังเกิดขาวลอืในชุมชนวามนีักฟุตบอลอาชีพที่มชีื่อเสยีงคอืโรแบรโต บาจโจ (Roberto Baggio) 
ซึ่งเปนชาวพุทธมาภาวนาที่วัดดวย!” 

ธุดงคครัง้แรกในอติาล ี

ปลายเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระอาจารยฉันทปาโลและพระอาจารยปรชีา ชุตนิธโรได
ออกเดนิธุดงคจากเมอืงเซซเซ ไปยังจังหวัดนาโปลทีางตอนใตของอติาล ีหลังจากผานไปไดสบิ
วัน ทานทัง้สองก็เดนิทางไปถึงคาสเตล โวลตูรโน (Castel Volturno) ซึ่งตัง้อยูทางเหนอืของ
จังหวัดนาโปล ี ณ ที่แหงนั่นมโียมอุบาสกิาชาวไทยชื่อวา คุณแอนและสาม ีขอนมินตใหทานเดนิ
ทางมาพักที่บานเนื่องจากทานมเีทาบวมเปนแผลและบรขิารที่เปยกโชกจากพายุฝน ตอไปนี้เปน
เอกสารบางสวนที่เลาเรื่องของการเดินทางในครั้งนั้นซึ่งปรากฏอยูในจดหมายขาวฉบับเดือน
ธันวาคมปพ.ศ. ๒๕๓๗ ไดกลาววา

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 
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    พระอาจารยฉันทปาโลและพระอาจารยปรชีา ชุตนิธโร เดนิทางกลับมาจากเมอืงนาโปลี
พรอมกับเทาที่เจ็บปวดแตเต็มเปยมไปดวยปต ิ หลังจากที่ไดมคีวามพยายามที่จะเดนิธุดงคเปน
ครัง้แรกเพ่ือจะเผยแผธรรมใหชาวอติาเลยีนไดเห็นวถีิชีวติของพระในพุทธศาสนา คนืแรกของ
การออกเดนิ ทานทัง้สองเดนิทางไปถึงฟอสซาโนวา แอบบยี (Fossanova Abbey) ซึ่งเปนสถาน
ที่ที่นักบุญโทมัส อัคควนีาส (St. Thomas Aquinas) เคยมาพํานักอยูในชวงเวลาสุดทายของ
ชีวติ ที่นี่เปนที่ซึ่งกลุมพระครสิตนกิายฟรานซสิกัน (Franciscan) พํานักอยูโดยลวนแลวแตเปน
ชาวโปแลนด   พวกเขาใหการตอนรับเราเปนอยางดแีละคอนขางที่จะมคีวามอยากรูอยากเห็น
วาเรามาทําอะไรกัน คนืตอ ๆ มาพวกเราคางคนืกันตามรายทางโดยใชถุงนอนกับถุงกันนํา้ โดย
บางวันก็พักอยูตามปาเขา บางคนืก็พักอยูบรเิวณ
ชายหาดระหวางเมอืงแตรราชินา (Terracina) และ
คาสเตล โวลตูรโน (Castel Volturno) บางวันก็มผูีนํา
อาหารมาใสบาตรใหพวกเราพอไดประทังชีวติ  แต
ในบางคราวเราก็ไมไดอะไรเลยจากการบิณฑบาต 
มีเพียงแสงอาทิตยที่อาบรางกายและลมหายใจ
ลกึๆ ที่ผานเขาออกเทานัน้

  โชคดวีาในระหวางการเดนิธุดงคนัน้อากาศคอนขางที่จะสบาย ยกเวนคนืสุดทาย
ของการเดนิธุดงคไดเกิดฝนตกหนัก ทําใหถุงนอนและบรขิารทัง้หมดเปยกโชกไปดวย
นํา้ ตลอดการธุดงคเราทัง้สองไดพบกับผูคนมากมายซึ่งมคีวามสนใจใครรูวาเราเปน
ใครมาทําอะไรและแสดงความมนีํา้ใจใหความชวยเหลอื แตก็มคีนจํานวนมากที่รูวา
เราเปนพระภกิษุในพุทธศาสนา 

    ในที่สุดการเดนิธุดงคดวยเทาก็สิ้นสุดลง หลังจากนัน้เราใชเวลาอกีหลายวันที่เมอืง
นาโปลเีพ่ือพบปะกับกลุมญาตโิยมชาวไทยและชาวอติาเลยีน รวมถึงผูที่มคีวามสนใจ
ในพระพุทธศาสนา โดยคุณพรทพิยไดยกอพารทเมนทของเธอที่เมอืงอันญาโน 
(Agnano) ใหเราพํานักอยูในชวงสุดสัปดาห

    เมื่อกลับมาถึงวัด งานปรับปรุงช้ันลางก็แลวเสร็จ และยังไดสรางกุฏเิพ่ิมอกีหนึ่ง
หลังบรเิวณทายสวนซึ่งเปนการเพ่ิมที่พักใหกับพระสงฆใชในการปลกีวเิวก ตอมาใน
เดอืนพฤศจกิายนพ.ศ. ๒๕๓๗ เรามคีวามยนิดเีปนอยางยิ่งที่ไดถวายการตอนรับ
หลวงพอสุเมโธ หลวงพอเอนก ยสทนิโน จากประเทศไทยและหลวงพอธีรธัมโม จาก
วัดธรรมปาละประเทศสวติเซอรแลนด  ถอืเปนเหตุการณสําคัญและนายนิดเีปน
อยางยิ่งที่หลวงพอทัง้สามรูปไดมาพํานักอยูที่วัด และไดมกีารบวชผาขาวชื่อโรแบร
โต (Roberto) ชาวเมอืงปารเลโม (Parlemo) เรยีกไดวาเปนชาวอติาเลยีนคนแรกที่ได
เขามาฝกขอวัตรปฏบัิตทิี่วัดสันตจติตาราม 

เสริมรากฐานตัวอาคารใหแข็งแรง
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               หลวงพอเอนก ยสทนิโน เจาอาวาสวัดปาไทรงาม 

                 ไดเมตตาเดนิทางมาเยี่ยมใหกําลังใจคณะสงฆ

                 วัดสันตจติตาราม (เกา) เมอืงเซซเซ โรมาโน

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 

พระอาจารยฐานวโร และ พระอาจารยปรชีา ชุตนิธโร

รับบณิฑบาตและพบปะกลุมคนไทยในกรุงโรม ครัง้แรก     
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               หลวงพอเอนก ยสทนิโน เจาอาวาสวัดปาไทรงาม 

                 ไดเมตตาเดนิทางมาเยี่ยมใหกําลังใจคณะสงฆ

                 วัดสันตจติตาราม (เกา) เมอืงเซซเซ โรมาโน

เสริมรากฐานตัวอาคารใหแข็งแรง



22 ๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 
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จดหมายขาวฉบับเดอืนตุลาคมปพ.ศ. ๒๕๓๘ กลาวถงึโครงการสรางวัดใหมไวดังนี้ 

 “เมื่อเริ่มเขามาอยู เราไดพบกับปญหาใหญคอืตัวอาคารมรีากฐานที่ไมแข็งแรงพอและมี
การแตกราวบนกําแพงเกดิขึ้นอยางตอเนื่อง ตอมาเราไดปรับปรุงซอมแซมแกไขปญหา
ตาง ๆ ตรงจุดนี้จนแลวเสร็จ หมายความวาเราสามารถประกาศขายบานหลังนี้ไดหาก
จําเปน หรอืตัดสนิใจขยับขยายไปยังสถานที่อื่น และนี่ก็คอืประเด็นสําคัญของจดหมาย
ฉบับนี้” 

     ทุกทานที่เคยไดเดนิทางมาทําบุญ
ที่วัดสันตจติตาราม คงจะทราบดถีงึ
ขอจํากัดของสถานที่อันคับแคบ  ใน
การดําเนนิชวีติและปฏบิัตธิรรมตาม
แนวพระปา และถอืโอกาสนี้ขอ
อนุโมทนาผูมีจิตศรัทธาที่ใหการ
อุปถัมภวัดเรามาโดยตลอด งานชัน้
ลางของตัวอาคารไดถูกปรับปรุงให
เ ป นห อ งนั่ ง สมาธิ แล ะห อ งพั ก
รับรอง ถงึแมเราไมสามารถขยาย
พื้นที่ไปไดมากกวานี้ แตก็มผีูสนใจ
มาฝกประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น  ทําใหสถานที่คับแคบไมเพยีงพอ

โครงการสรางวัดใหม

และนอกจากนั้นยังมีอีกหลายคนที่สนใจจะเขามาฝกประพฤติปฏิบัติเปนผาขาวเพื่อเตรียม
บรรพชาอุปสมบทเปนภกิษุในภายภาคหนา สวนอุบาสกิาหลายคนตางก็อยูปฏบิัตอิยาง
อดทนมุงมั่น แมจะตองไปอาศัยบานเชาที่ไมไกลจากวัด ซึ่งตองเดนิขึ้นลงเนนิเขาไปยังวัดเชา
เย็น เราตองยอมรับวาสภาพวัดตัง้อยูใจกลางชุมชนทําใหไมมคีวามเปนสวนตัวหรอืสันโดษ
แตอยางใด ในระหวางที่เรายังไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรไปไดมากกวานี้ เราจงึจําเปนจะ

โครงการสรางวัดใหม
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ตองเรียนรูที่จะดํารงอยูอยางมีความสงบสุขทามกลางความวุนวาย
ของชุมชน และเมื่อไมตองมงีานกอสรางซอมแซมเสนาสนะอะไรเพิ่ม
เตมิอกี เราจงึสามารถใชเวลาทุมเทใหกับการประพฤตปิฏบิัตภิาวนา
ไดอยางเต็มที่ ชางถอืเปนโอกาสอันดยีิ่ง อยางไรก็ตามเราก็เริ่มสังเกต
เห็นวาวัดสันตจิตตารามในเวลานี้ดําเนินมาถึงจุดที่เรียกไดวาเราไม
สามารถพัฒนาเพิ่มเตมิอะไรไปไดมากกวานี้แลว  และในที่สุดก็จะตอง
เริ่มมองหาสถานที่ที่ใหญขึ้นและมคีวามสัปปายะมากกวานี้

   ในเวลาตอมาคณะศรัทธาญาตโิยมชาวไทยก็ไดปรกึษาหารอืกับ
คณะสงฆแลวจึงไดริเริ่มโครงการระดมทุนทรัพยเพื่อจัดหาที่และสราง
วัดใหม ซึ่งทุกคนคาดหวังวาภายในเดอืนพฤศจกิายนของปนี้ จะ
สามารถหาที่ดนิแปลงที่เหมาะสมได และสามารถกอสรางอุโบสถใน
ภายหลังเมื่อมปีจจัยเพยีงพอ คณะทายกทายกิาก็คาดหวังวาจะ
สามารถระดมทุนไดโดยการจัดพธิถีวายผาปาครัง้ใหญ โดยมคีณะ
ญาติโยมมาจากประเทศไทยในระหวางชวงเดือนตุลาคมหรือ

พฤศจกิายนป พ.ศ.๒๕๓๙  ในขณะเดยีวกันสถานทูตไทยที่กรุงโรมก็ไดนมินตใหคณะสงฆไปรับ
บณิฑบาตในวันที่ ๑๙ พฤศจกิายนของปนี้ เพื่อปรกึษารายละเอยีดของการดําเนนิโครงการเพื่อให
งานสําเร็จลุลวง  จงึจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดรวมบุญ
ทัง้ชาวไทยและชาวตางชาต ิ เพื่อสรางวัดปาสันตจติตารามใหเปนสถานที่สําหรับชาวพุทธโดยทั่วไป
ซึ่งไมจํากัดอยูเฉพาะแตกับสัญชาตใิดสัญชาตหินึ่ง

    เมื่อประชุมตกลงชัดเจนแลว เราจงึเริ่มมองหาสถานที่ในบรเิวณรอบเมอืงเซซเซกอน เนื่องจาก
เราไดเริ่มตนกอตัง้วัดที่นี่และมคีวามสัมพันธที่ดมีากกับคนทองถิ่น และยังสามารถเดนิทางมาได
สะดวกจากกรุงโรมและเมอืงนาโปลดีวย มคีวามเปนไปไดสูงเมื่อเขาไปดูพื้นที่แปลงหนึ่งซึ่งมขีนาด
ใหญ ๙ เฮกเตอร (ประมาณ ๕๖.๒๕ ไร)  โดยประมาณเกอืบครึ่งหนึ่งเปนผนืปาและมอีาคารใหม
หนึ่งหลัง รวมถงึอาคารเกาทรุดโทรมซึ่งกลาวกันวาเคยเปนโบสถเกาของชาวครสิต อยางไรก็ตาม
กอนที่จะตัดสนิใจ เราจะตองตรวจสอบหลาย ๆ แงมุมและคาดวาคงใชเวลาพอสมควร”

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 



25โครงการสรางวัดใหม



26 ๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 
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พระอาจารยฉันทปาโลไดแจงถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของวัดสันตจิตตารามตามที่
ปรากฏในบันทกึจดหมายขาวสารฉบับเดอืน พฤษภาคม ปพ.ศ.  ๒๕๓๙  ดังนี้

   หลังจากที่เราตพิีมพจดหมายขาวสารฉบับสุดทายเมื่อหกเดอืนกอน มหีลายสิ่งหลายอยาง
เกิดขึ้น อาตมานับวาโชคดทีี่ไดใชเวลาชวงฤดูหนาวที่ผานมาในประเทศไทย โดยพํานักอยูที่
วัดปานานาชาต ิ  จังหวัดอุบลราชธาน ี  ซึ่งชวงนัน้พระอาจารยสุเมโธไดเมตตาสอนภาวนา
กรรมฐานใหกับคณะสงฆและกอนที่จะเดนิทางกลับมายังประเทศอติาล ี  อาตมาไดพบกับ
พระอาจารยปรชีา  ชุตนิธโร เราไดไปปฏบัิตภิาวนาที่สํานักสงฆเตาดํา ในปาใกลกับเขต
ชายแดนของประเทศพมา ที่จังหวัดกาญจนบุรเีปนเวลาสองสัปดาห จังหวัดนี้มสีถานที่อัน
มชีื่อเสยีงสําคัญคอืสะพานขามแมนํา้แคว ซึ่งสรางในสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง

   เมื่อเดนิทางกลับมาถึงประเทศอติาลใีนเดอืนกุมภาพันธ ผาขาวโรแบรโตก็ขอลากลับไป
ใชชีวติเปนฆราวาสหลังจากอยูปฏบัิตกัิบเราเปนเวลาหนึ่งป เราจงึขออวยพรใหเขาประสบ
แตความโชคด ี พวกเราจะจดจําความราเรงิออนโยนและความมเีมตตาจติที่รับใชคณะสงฆ 
อันเปนตัวอยางที่ดทีี่เขาไดแสดงใหกับผูมาเยอืนทานอื่น ๆ ไดเห็น

   ถัดมาอกีสองสามวัน พระอาจารยฐานวโรก็เดนิทางไปยังประเทศอังกฤษเพ่ือขอลาสกิขา 
การตัดสนิใจครัง้นี้ไมไดเกิดขึ้นแบบกระทันหัน  แตก็เนื่องดวยปญหาและอุปสรรคตางๆที่
ทานไดประสบในชวงระยะเวลาสองสามปที่ผานมา ของการไดออกไปเผยแผธรรมใหกับหมู

การเปลี่ยนแปลง

การเปล่ียนแปลง
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คนจํานวนมาก จงึทําใหทานไมสามารถภาวนาและดํารงชีวติ
แบบพระสงฆไดอยางเต็มที่ ถอืเปนความกดดันอยางยิ่งที่
ตองการจะรักษาทัง้ทางการเผยแผและการประพฤตปิฏบัิตแิบบ
พระสงฆ ในที่สุดจงึทําใหทานตัดสนิใจที่จะลาสกิขาไป แนนอน
วามันไมใชเรื่องงายที่จะทําแบบนี้ เพราะมันมผีลกระทบตอวัด
และตัวทานเอง  รวมถึงบุคคลที่รูจักและมศีรัทธาชื่นชมในตัว
ทานมาเปนเวลาหลายป

      สําหรับหลายทานที่มคีวามคุนเคยกับคณะสงฆในประเทศ
อังกฤษรุนแรก ๆ เราคงจําไดดวีาอาจารยฐานวโรเปนภกิษุรูป
แรกที่ไดรับการอุปสมบทบนเรือที่ลองอยูกลางแมนํา้เทมส 
ประเทศอังกฤษ อาตมายังจําวันแรกที่ไดพบกับทานในงานวัน
วสิาขบูชาที่เมอืงแมนเชสเตอรปพ.ศ. ๒๕๒๑ จากนัน้สามปให
หลังก็ไดพบกับทานและพระอาจารยสุจิตโตที่วัดอรุณารัตนคีร ี
ใกลกับเมอืงนวิคาสเซลิ ซึ่งเปนสาขาแรกของวัดปาจติตวเิวก 
ตอมาในปพ.ศ.๒๕๒๘ ทานไดเดนิทางไปยังประเทศนวิซแีลนด
พรอมกับพระอาจารยวรีธัมโมเพ่ือกอตัง้วัดโพธิญาณราม หลัง
จากนั้นทานไดมาบุกเบิกสรางวัดสันตจิตตารามในประเทศ
อติาลเีปนเวลาหกป
 การที่ทานเปนภกิษุนกิายเถรวาทรูปแรกที่มากอตัง้วัดใน
ประเทศอติาล ี นับเปนความทาทายอยางยิ่งแตทานก็มคีวามมุง
มั่นไมยอทอในการเผยแผธรรมะ จงึทําใหทานเปนที่รูจักและ
ไดรับความชื่นชมจากบุคคลท่ัวไปเปนจํานวนมากในฐานะของ
ครูผูนําปฏบัิตสิมาธิภาวนา แนะนําธรรมคําสอน รวมทัง้ไดเขยีน
หนังสืออีกสองเลมและยังเปนประธานของสหภาพชาวพุทธ
อติาเลยีนอกีดวย ซึ่งหลังจากที่ทานลาลกิขาไปแลวก็ยังไดรับ
เชิญใหดํารงตําแหนงอยูจนครบวาระสามป 
  ในโอกาสนี้คณะสงฆวัดสันตจติตารามขออนุโมทนาในบุญ
กุศลที่ทานไดประพฤติปฏิบัติในชวงระยะเวลาของการเปนพระ
ภกิษุ จงปกปองคุมครองรักษาคุณมารโิอ (ฐานวโร) ใหประสบ
พบเจอแตความสุขความเจรญิ 

    ตอมาในเดอืนเมษายน อาตมาไดรับนมินตไปเขารวมใน
การประชุมพระเถระที่วัดปาจติตวเิวกในประเทศอังกฤษ และ
คณะสงฆไดสอบถามเก่ียวกับสถานการณปจจุบันที่วัดสันตจติ
ตาราม อาตมาจงึไดยนืยันวามคีวามสุขที่จะอยูที่นี่ตอไป  มี
แนวโนมที่ดีจากผูมีจิตศรัทธาในการสนับสนุนวัดอีกทั้งยังมีผู
ใหความสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ คณะสงฆใน
ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหอาตมารับหนาที่ เปนเจาอาวาส 
นอกจากนั้นยังมีมติเห็นชอบกับโครงการกอสรางวัดสันตจิต
ตารามแหงใหมวาควรจะดําเนนิการตอไป อาตมาไดรับการ
ช้ีแนะใหคงรักษาวิถีประพฤติปฏิบัติแบบพระปาซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญอันดับแรก  แลวจงึเริ่มสั่งสอนใหกับผูอื่นที่สนใจไมวา
จะในระยะสัน้หรอืระยะยาว ดวยเหตุนี้อาตมาจงึตัง้ใจที่จะ
จํากัดการสอนใหอยูในบริเวณรอบกรุงโรมหรือเมืองนาโปล ี
และเชิญชวนผูที่สนใจใหไดมี โอกาสเขามาใช ชีวิตและ
ประพฤตปิฏบัิตกัิบพวกเราที่วัดสันตจติตาราม

  พระอาจารยปรชีา ชุตนิธโร ไดตัดสนิใจเดนิทางกลับมา
ประเทศอติาลใีนชวงปลายเดอืนมนีาคม ทานลดระยะเวลาที่
จะอยูในประเทศไทยใหสัน้ลงเพ่ือจะไดเดนิทางกลับมาชวยกัน
พัฒนาวัดสันตจติตาราม เพราะการสรางวัดเปนสิ่งที่ภกิษุ
เพียงสองรูปไมสามารถทําได เราจงึจําเปนตองไดรับการ
สนับสนุนจากบุคคลทุกภาคสวน เรารูสกึขอบคุณอนุโมทนา
เปนอยางยิ่งสําหรับการทุมเทเสียสละจากผูมีจิตศรัทธาโดย
เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการถวายภัตตาหารและสิ่งจําเปนทั้ง
หลาย เชน การทําความสะอาด ซื้อของ ประกอบอาหาร ทํา
สวน งานแปล งานเอกสาร อํานวยความสะดวกในการเดนิ
ทางและอื่น ๆ อกีมากมาย  ขออนุโมทนากับทุกทานที่สละ
เวลาอุทิศตนโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมเพ่ือบําเพ็ญ
ประโยชนตนและประโยชนตอบุคคลอื่น อกีทัง้ยังเปนแบบ
อยางที่ดอีกีดวย 

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 
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  หลังจากที่อาตมาไดมาอยูจําพรรษาที่วัดสันตจติตารามมาเปนเวลาสามป 
ภาษาอิตาเลียนของอาตมาก็ถือวาอยูในระดับที่ใชติดตอสื่อสารไดแมจะยังไม
ดมีาก แตก็สามารถแสดงพระธรรมเทศนา นําปฏบัิตภิาวนาทัง้ชวงปกตแิละ
ชวงสุดสัปดาห รวมถึงการพูดคุยสนทนากับญาตโิยมที่มาวัด อาตมารูสกึมั่นใจ
และมคีวามยนิดทีี่จะอยูพํานักในประเทศอติาลตีอไป และใชชวงเวลาที่ดนีี้ใน
การทําหนาที่และประพฤตปิฏบัิตธิรรมไปพรอมกับทุกคน ซึ่งมคีวามพรอมใน
การนอมรับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา และหวังเปนอยางยิ่งวาพระ
รัตนตรัยจะดํารงอยูอยางยั่งยืนเปนประโยชนยิ่งกับบุคคลทั้งในยุคนี้และยุค
ตอ ๆ ไป

     ในเวลาเดยีวกันนี้ ความพยายามแสวงหาที่ดนิแหงใหมเพ่ือสรางวัดใหมก็
ยังคงดําเนนิตอไป ตามที่ไดปรากฎอยูในบันทกึจดหมายขาวสารฉบับเดยีวกัน
นี้วา  “การคนหาที่ดนิแปลงใหญและมคีวามสงบสัปปายะเพ่ือกอตัง้วัด จาก
การที่ไดออกเดนิทางไปเยี่ยมชมที่ดนิตาง ๆ รอบบรเิวณหมูบานเซซเซ โรมา
โน แตก็ไมสามารถหาที่ดนิแปลงที่เหมาะสมได เราจงึเริ่มที่จะมองหาสถานที่
ที่หางไกลออกไปและจะตองไมไกลจากกรุงโรมมากนัก ที่ดนิทางทศิเหนอืและ
ทศิตะวันออกดูจะมคีวามเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมพ้ืีนที่เปนปาเขาสงบเงยีบ
มธีรรมชาตทิี่สวยงามและสามารถเดนิทางไดสะดวกทัง้โดยรถยนตและรถไฟ

    เรายังมคีวามหวังวาจะคนพบพ้ืนที่แปลงขนาดใหญหลายเฮกเตอร ซึ่งเปน
พ้ืนที่ที่มปีาและมอีาคารที่จะสามารถปรับปรุงใหเปนวัดได หรอืแมกระท่ังจะ
สามารถสรางสิ่งปลูกสรางที่เหมาะสมได   เมื่อเดอืนพฤศจกิายนที่ผานมา เรา
ไปรับบณิฑบาตรที่สถานทูตไทย วันนัน้ไดมญีาตโิยมเดนิทางมารวมทําบุญเปน
จํานวนมาก นอกจากนัน้เรายังไดรับความเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย 
(หลวงพอทอง สริมิังคโล) ซึ่งเปนที่เคารพศรัทธาของญาตโิยมชาวไทยภาค
เหนือและหลวงพอวีรธมฺโมจากประเทศอังกฤษก็ไดเมตตาเดินทางมารวมงาน
ในวันดังกลาวนี้ดวย”

การเปล่ียนแปลง
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พระอาจารยฉันทปาโล และ พระอาจารยปรชีา ชุตนิธโร ณ วัดสันตจติตาราม (เกา) เมอืงเซซเซ โรมาโน
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   การคนหาสถานที่ยังคงดําเนนิตอไปอยางไมยอทอ เราไดไปดูสถานที่เปนรอย ๆ แหงรอบ ๆ 
กรุงโรม หลายตอหลายครัง้ดูเหมอืนวาจะพบสถานที่ที่เหมาะสมแลว ทัง้ที่ดนิแปลงที่ใกลกับ
เมอืงเวลเลตร ิ (Velletri) เมอืงตโิวร ี (Tivori) หรอืเมอืงอื่น ๆ เชน เมอืงพาลอมบารา ซาบนิา 
(Palombara Sabina) เมอืงรอกกา สนิบิาลดา (Rocca Sinibalda) และทุกครัง้ที่ไดทราบขาว
สถานที่ตาง ๆ เรารูสกึตื่นเตนยนิด ีหลายคนตางชวยกันดูพ้ืนที่ แตทุกครัง้เราก็ตองพบกับความ
ผดิหวังครัง้แลวครัง้เลา อาคารบางแหงสรางขึ้นโดยไมถูกกฎหมาย หรอืที่ดนิบางแปลง
กฎหมายกําหนดใหใชเพ่ือการเกษตรเทานัน้ บานบางหลังไมสามารถขายไดอกีหลายป และบาง
ที่ก็ตัง้ราคาไวตํ่าแตเมื่อสนใจเจรจา ราคากลับพุงสูงลิ่ว

  คุณนัฏชร ี  ธนานันท ภรยิาทานเอกอัครราชทูตไทยในขณะนัน้ เปนกําลังสําคัญใหการ
สนับสนุนเรื่องระดมทุนทรัพยสรางความเชื่อมั่นกับเราวาเธอจะชวยเรื่องนี้ใหสําเร็จกอนที่สามี
ของเธอจะเกษยีณอายุราชการกลับประเทศไทย  การประชุมจงึไดจัดขึ้นที่สถานทูตไทยหลาย
ครัง้ รวมไปถึงงานการกุศลตาง ๆ เพ่ือหาทุนสนับสนุนในโครงการสรางวัดใหม  ซึ่งเวลาที่
กําหนดไวก็ใกลจะหมดลงทุกทีแตดูเหมือนวาจะตองพบกับความผิดหวังเพราะเรายังหาสถาน
ที่ไมได เราควรจะยกเลกิโครงการนี้เสยีแลวอยูตอที่วัดเซซเซโรมาโนตอไปหรอืเราตางคนตาง
แยกยายกันกลับประเทศของตนเองคอืประเทศอังกฤษและประเทศไทย

   ตอมาคุณนัฏชร ีธนานันทไดรับการแนะนําใหรูจักกับคุณมารนิา ฟนฟาน ี (Marina Fanfani) 
ทนายผูเคยชวยเหลอืเราในการจดทะเบยีนจัดตัง้สมาคมสันตจติตารามแหงนี้  โดยบดิาของ
เธอ นายอะมติอเร ฟนฟาน ี(Amintore Fanfani) คอือดตีนายกรัฐมนตรขีองอติาล ี๕ สมัยและ
เปนส.ว.ตลอดชีพ ซึ่งเคยเปนอาจารยสอนอยูในประเทศสวติเซอรแลนดชวงกอนสงครามโลก
ครั้งที่สองและหนึ่งในนักเรียนของทานก็คือเจาชายพระองคนอยของสยามประเทศที่ชื่อ 

สิ่งที่รอคอยอันมีคา

สิ่งที่รอคอยอันมีคา
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“ภูมพิล อดุลยเดช”ซึ่งตอมาภายหลังจากการสวรรคตของพระเชษฐา ทานก็ไดรับ
การสถาปนาขึ้นเปนพระมหากษัตรยิอันเปนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เปนพระ
ราชาผูทรงครองราชยอยางยาวนานถึง ๗๐ ป 

   ทัง้นี้ เราไดรับความชวยเหลอืจากคุณมารนิา เธอไดเสนอที่ดนิแปลงหนึ่งพรอม
บานและอาคารที่อยูอาศัย ซึ่งนาสนใจมากที่เนนิเขาซาบนิา ตัง้อยูในเมอืงปอจโจ 
นาตโิว (Poggio Nativo)  ถึงแมจะเปนที่ดนิที่อยูลกึสุดถนนแตก็ไมไกลจากถนน
หลักมากนัก  สามารถใชรถสาธารณะอยางรถเมลเพ่ือเดนิทางไปยังกรุงโรมไดอกี
ดวย ที่ดนิตรงนี้เปนที่ดนิแปลงขนาด ๕ เฮคเตอร (ประมาณ ๓๑.๒๕ ไร) บางสวน
ในพ้ืนที่ก็เปนปา ถ้ํา ลําธารและมอีาคารอยู ๔ หลัง เราไดเดนิทางเขาไปดูพ้ืนที่นี้ 
ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และตัง้แตนัน้มาเราก็รูสกึวาที่ดนิผนืนี้คอืสถาน
ที่ที่เราเสาะหามานาน และชางเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการสรางวัดปาเปน
อยางมาก ไมใชเพียงเพราะวาราคาที่ตํ่ากวาที่ดนิแหงอื่น ๆ  ที่เราเคยพบ แตเพราะ
ที่นี่เปนที่ที่ตรงตามความปรารถนาของเราอยางที่สุด

  เราไดมคีวามกังวลอยูบางเพราะถนนทางเขานี้ ไดตัดผานที่ดนิของเพ่ือนบาน 
เกรงวาอาจจะเกิดปญหาตามมาในภายหลัง แตปญหาใหญที่สุดก็คอืเรื่องการซื้อ
ขายที่ดนิ ภายใตกฎหมายขอบังคับ  องคกรที่จดทะเบยีนขึ้นเปนสมาคมอยางเชน
สมาคมวัดสันตจติตารามจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐกอน เพ่ือที่จะ
ทําการซื้อขายที่ดนิ  ไมมใีครรูวากระบวนการขออนุญาตจะยาวนานเพียงใด อาจ
จะเปน ๑ ป  ๒ ป หรอืมากกวานัน้ ในขณะที่เจาของที่ดนิเองก็เปนหนี้อยูไมนอย 
เขาตองการขายที่ดนิโดยเร็ว และอาจจะไมรอจนเราจัดการปญหาใหเสร็จสิ้นไป
กอนได ดูเหมอืนวาความผดิหวังจะเกิดขึ้นกับเราอกีแลวหรอืนี่ แตในที่สุดเรา
ก็ไดรับทราบขาวดอียางไมคาดคดิ  นั่นก็คอืมกีารแกไขกฎหมายใหมเก่ียวกับการ
ซื้อขายที่ดนิ ทําใหการซื้อที่ดนิของเราสามารถดําเนนิการตอไปไดในทันที

   ตอไปนี้เปนขาวแทรกจาก จดหมายขาวคณะสงฆนานาชาตฉิบับเดอืนมถุินายน
ปพ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกลาวไววา “ในที่สุดโครงการกอสรางวัดใหม ก็บรรลุ
วัตถุประสงค เราไดพบสถานที่เหมาะสมอยูในเมอืงปอจโจ นาตโิว ที่ดนิดังกลาว
ตัง้อยูบนเนนิเขาซาบนิาใกลหลักกิโลเมตรที่ ๕๓ ของถนนเวยีสลาเรยี(Via 
Salaria)มรีถประจําทางที่แลนระหวางกรุงโรมและเมอืงรเิอต ิ วิ่งผานอยูตลอด

เวลามปีายหยุดรถก็อยูหางที่ดนิไปเพียงหนึ่งกิโลเมตร ทําใหสามารถเดนิทางจากกรุงโรมมายังสถานที่อัน
เงยีบสงบกลางเนนิเขาแหงนี้ไดอยางงายดาย  ในพ้ืนที่มบีานหลังใหญซึ่งกอสรางดวยความมั่นคงแข็งแรง
และใชเปนที่อยูอาศัยของครอบครัวของเจาของเดมิที่เปนสถาปนกิ  ภายในบานที่ยังมสีภาพดอียูนัน้ประกอบ
ไปดวยหองครัวขนาดใหญ หองทานขาว หองนอน ๕ หอง และหองนํา้ ๓ หอง นอกจากนี้ก็มบีานหลังเล็ก
ตัง้อยูหางออกไปอกี ๓๐ เมตร ประกอบไปดวยหองทัง้หมด ๓ หอง คอื หองนอน หองครัว หองนํา้ และยัง
มอีาคารใหญอกีถึง ๒ หลัง ซึ่งสามารถปรับปรุงพัฒนาตอไปในอนาคต ในพ้ืนที่ ๕ เฮคเตอรของที่ดนินี้ 
ครอบคลุมทัง้ทุงหญาและสวนปาอันสงบเงยีบสามารถกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการภาวนาเปนอยางยิ่ง” 

   ในชวงเวลานี้เราไดถวายการตอนรับพระเถระอาคันตุกะที่เปนพระสงฆองคสําคัญรูปหนึ่งซึ่งเปนที่ศรัทธา
ของญาตโิยม คอืพระอาจารยปรดีา ฉันทกโร (หลวงพอทุย) วัดปาดานวเิวก จังหวัดหนองคาย ทานเปนลูก
ศษิยของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน ทานไดเมตตามาพํานักอยูที่วัดสันตจติตารามเปนเวลาหนึ่ง
สัปดาหและยังไดออกเดนิบณิฑบาตกับเราทุกเชา เราไดพาทานเยี่ยมชมเมอืงประวัตศิาสตรที่มชีื่อเสยีงเชน
กรุงโรมและสถานที่สําคัญตาง ๆ ในประเทศอติาล ี     คุณนัฏชร ี ธนานันทไดขออาราธนานมินตใหทานไป
รับบณิฑบาตที่สถานทูตไทยอกีดวย 
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 ในวันที่เรารับฟงรายละเอยีดเก่ียวกับสถานที่ตัง้ใหมของวัดที่อยูระหวางการสํารวจพ้ืนที่อยูนัน้ 
หลวงพอทุยทานก็ไดพูดใหกําลังใจใหเราเดนิหนาตอไป และทานยังไดเมตตาแสดงความประสงค
ตองการที่จะสนับสนุนสรางวัดใหมใหสําเร็จ   ในกาลขางหนาทานประสงคจะกลับมาเยี่ยมเยยีนวัด
แหงใหมนี้อกีครัง้หนึ่ง (ซึ่งตอมาทานก็ไดเดนิทางกลับมาเยี่ยมเพ่ือเปนกําลังใจแกคณะสงฆที่วัดอกี
ครัง้เมื่อเวลาผานไป ๑๒ ปใหหลัง)

  ในที่สุดการเจรจาซื้อขายที่ดนิโดยสมาคมวัดสันตจติตาราม ก็เสร็จสิ้นลงในวันที่ ๒๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ขณะที่กําลังลงนามเซ็นสัญญาในหองสํานักงานทนายความอยูนัน้ ก็เกิดเหตุการณแผน
ดนิไหวครัง้ใหญในทันท ีแรงสั่นสะเทอืนไปท่ัวทัง้ประเทศอติาล ีเราก็ไดแตหวังวาอาคารที่เราเพ่ิงเซ็น
สัญญาซื้อขายนี้จะไมกลายเปนซากปรักหักพังไปเสยีกอน

  วันถัดมา ทานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโรม คุณอนุรักษและคุณนัฎชร ีธนานันท ก็ไดเกษยีณ
อายุราชการเดนิทางกลับไปยังประเทศไทย นับไดวาโครงการสรางวัดใหมไดเกิดขึ้นจรงิทันเวลาที่
กําหนด เปนไปตามความมุงมั่นตัง้ใจของ คุณนัฎชร ี ธนานันท แมวาจะเปนการรอคอยที่ยาวนาน
แตทวาก็คุมคาจรงิๆ

สิ่งที่รอคอยอันมีคา
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จดหมายขาวคณะสงฆนานาชาต ิ(The Forest Sangha Newsletter) ฉบับเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กลาวถงึเหตุการณสําคัญเรื่องการยายวัดไปยังที่ดนิผนืใหมในเมอืงปอจโจ นาตโิว (Poggio Nativo)

   “ถงึกัลยาณมติรทุกทาน    ขณะนี้วัดสันตจติตารามไดยายมาตัง้ ณ สถานที่แหงใหมอันงดงาม
ทามกลางเนนิเขาซาบนิา ในจังหวัดรเิอต ิหลังจากที่ตัง้อยู ณ เมอืงเซซเซ โรมาโน มาเปนเวลานาน
กวา ๗ ป และในขณะที่ทุกทานไดอานจดหมายขาวฉบับนี้ เราก็นาจะเริ่มการเคลื่อนยายแลว โดย
คาดวาคงจะเสร็จสิ้นภายในเดอืนพฤศจกิายนนี้ 

   เปนธรรมดาเมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลงที่ตองจากวัดเดมิเมอืงเซซเซ โรมาโน ซึ่งเปนสถานที่ที่เรา
พํานักอยูมานานและไดสรางมิตรภาพใหกอเกิดตอชุมชนจนไดรับความอบอุนความเอื้อเฟอมาโดย
ตลอดก็มักจะกอใหเกดิความรูสกึอาลัยอยูภายในใจ แตขณะเดยีวกันก็แอบซอนความรูสกึตื่นเตน
อยูภายในและรูสกึถงึความทาทายกับการตองยายไปยังสถานที่ใหมที่ไมคุนเคยมากอน 

       การลงนามเซ็นสัญญาโอนที่ดนิก็เสร็จสิ้นหนึ่งวันกอนที่ทานเอกอัครราชทูตไทยและภรยิา จะ
เดนิทางกลับไปยังประเทศไทย ซึ่งทัง้สองทานเปนผูที่เราขออนุโมทนาในความเสยีสละอันนํามาซึ่ง
ความสําเร็จของการสรางวัดใหม เราขออวยพรใหทานทัง้สองมชีวีติในวัยเกษยีณที่ประสบแตความ
สุขสงบรมเย็นอยางแทจรงิตลอดไป

    เรารูสกึขอบคุณและซาบซึ้งใจเปนอยางยิ่งกับการทุมเทกําลังกายและกําลังใจของเจาหนาที่สถาน
ทูตไทยทุกทาน รวมทัง้ผูที่ใหการสนับสนุนจากแดนไกล ไมวาจะมาจากประเทศไทย อติาล ี อังกฤษ 
สวติเซอรแลนด และออสเตรเลยี”

สูสถานที่อันสัปปายะ
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   พระอาจารยฉันทปาโลไดเริ่มยายเขามาพํานักที่วัดแหงใหมเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ และคณะสงฆตองพํานักที่วัดทัง้สองแหงอยูหลายสัปดาหเพื่อที่จะดูแลการขนยาย
ทรัพยสนิจนกวาจะแลวเสร็จ ไมนาเชื่อวาสิ่งของที่เก็บสะสมรวมหลายปจะมจีํานวนมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งทรัพยสนิของวัดนัน้ นอกจากจะมเีครื่องเรอืนทั่วไปแลว ยังมสีิ่งอื่น ๆ เชน
พระพุทธรูปองคใหญ มบีางองคที่มนีํา้หนักมากเกอืบตันรวมอยูดวย หากเราไมไดรับการชวย
เหลอืจากคุณดวงใจ รากทอง สตรชีาวไทยจากเมอืงฟลอเรนซ  การขนยายก็คงจะเปนไป
ดวยความยากลําบากยิ่ง เธออาสาขับรถบรรทุกของสามมีาชวยขนของในชวงสุดสัปดาห โดย
เธอขับรถจากฟลอเรนซไปยังเซซเซ โรมาโน  ซึ่งมรีะยะทางเกอืบ ๔๐๐ กโิลเมตรเพื่อมาขน
ของ และขับไปเมอืงปอจโจ นาตโิว เพื่อเอาของไปสงแลวจงึขับกลับไปยังบานของตน โดยเธอ
ขับรถไป-กลับเชนนี้ถงึหาเที่ยว แลวเราก็สามารถรื้อถอนเคลื่อนยายกุฏ ิ๒ หลังที่เคยตัง้อยูใน
สวนหลังวัดเดมิ และนําไปประกอบเปนกุฏอิกีครัง้เพื่อตัง้ไวในปาของวัดใหม

จดหมายขาวคณะสงฆนานาชาตฉิบับเมษายนพ.ศ. ๒๕๔๑ กลาวถงึวัดแหงใหมไวดังนี้ 
 
  สถานที่ตัง้แหงใหมมคีวามสัปปายะมคีวามเหมาะสมอยางมาก เราก็ยังไดเดนิสํารวจพื้นที่
กันอยูเรื่อย ๆ  พบบรเิวณปลายสุดดานตะวันออกของที่ดนิดานหนึ่งมถีํา้อยู ๓ ถํา้  แตละถํา้
มคีวามสูงพอที่จะเขาไปยนืไดและนาจะมคีวามลกึถงึ ๑๐ เมตร จํานวน ๒ ถํา้  และยังมทีาง
เดินอันรมรื่นขนานไปตามลําธารผานปาตนโอคขนาดใหญทอดยาวประมาณครึ่งกิโลเมตรไป
บรรจบกับซากปรักหักพังที่ซอนอยูในปาอกีฟากหนึ่งของที่ดนิ ในอดตีนาจะเปนที่พักแรมเพื่อ
เปลี่ยนมา อยูใกลกับถนนขนเกลอืเขาสูกรุงโรม (Via Salaria) คนยุคกอนอาจจะเก็บมาไวใน
คอกขางลางและอาศัยอยูชัน้บน ถอืวาเปนอาคารเกาแกโบราณอันนาสนใจในเชงิ
ประวัตศิาสตรแตก็มคีวามสงบวเิวก ปกคลุมไปดวยตนไมที่งอกแทรกผานผนังหนิทัง้ดานใน
และดานนอก เหมาะสําหรับใชเปนสวนธรรมฝกสมาธภิาวนา ซึ่งจะมแีสงแดดออน ๆ ชวยให
ความอบอุนในฤดูหนาว และมตีนไมใหรมเงาในชวงฤดูรอน   

   นอกจากนี้เมื่อเดนิเลยออกไปจากที่ดนิของวัดก็จะเจอสุสานราง ซึ่งเรายังคงมองเห็นหลุม
ศพและโครงกระดูกมนุษย แลวสามารถเดนิตอไปถงึเมอืงปอจโจ นาตโิว ซึ่งเปนเมอืงเล็ก ๆ 
ลองคดิดูสวิาสถานที่ตรงนี้ชางเหมาะสมอะไรเชนนี้กับการสรางขึ้นเปนวัดปา ที่มทีัง้ปาไม 
ถํา้ ลําธาร และ สุสานรางอยูใกล ๆ ”
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    จดหมายขาวคณะสงฆนานาชาต ิฉบับเดอืนเมษายนพ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกลาวถงึเรื่อง
ราวการยายวัดใหมไวดังนี้ ในที่สุดวัดสันตจติตาราม “อารามแหงความสงบใจ” ก็ได
ยายมายังสถานที่อันสัปปายะที่จังหวัดรเิอตทิางภาคกลางของประเทศอติาล ีตัง้แตยาย
มายังสถานที่ใหมเมื่อเดอืนพฤศจกิายน ดูเหมอืนเราจะไดกลับสูวถิกีารประพฤติ
ปฏบิัตติามแบบวัดปาทามกลางสภาพแวดลอมอันเงยีบสงบเปนธรรมชาต ิ  และเมื่อ
ฤดูใบไมผลมิาถงึจํานวนคณะสงฆก็เพิ่มขึ้นดวย โดยมพีระภกิษุ ๔ รูป ผาขาว ๒ คน 
และแมช ี๑ ทาน รวมเปน ๗ ทาน ซึ่งมากกวาเดมิสองเทาภายในระยะเวลาสองถงึสาม
เดอืนที่ผานมา     

   หลังจากงานหนักชวงขนยายเสร็จสิ้นลง ก็เปนเทศกาลครสิตมาสชวงที่เราไดพัก
ผอนและตอนรับญาตโิยมที่เดนิทางมาเยี่ยมวัดใหม  ที่สําคัญเพื่อใหพระสงฆไดใช
เวลาสวนมากชวงเดอืนมกราคมสําหรับการปลกีวเิวกภาวนา มคีวามเปนอยูอยาง
เรยีบงายดวยการนั่ง การเดนิ และการดื่มดํ่ากับธรรมชาตริอบกายอยางมสีต ิ ชวย
ใหเกิดความสงบผอนคลายและคุนชินกับสภาวะจริงแทจากการที่เราไดอยูกับ
ปจจุบันธรรมอยางสันต ิ ทําใหเราเกดิความรูสกึขอบคุณผูที่ชวยทําใหปณธิานความ
ตัง้ใจอันยาวนานหลายปซึ่งดูหางจากความเปนจรงิ เกดิขึ้นจรงิอยูตรงหนานี้แลว
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 ทุกทานผูที่ไดมาเยอืนวัดใหมของเราตางมคีวามรูสกึปตยินิดกีับวัดแหงใหมนี้ โดยหลังจาก
ยายมาอยูที่นี่ไมนานนัก ก็มผีูมาเยี่ยมเยยีนจากทัง้ใกลและไกล เชนไกลสุดมาจากเกาะซซิลีี
และประเทศสวติเซอรแลนด ประเทศไทย ระยะทางดูจะไมเปนอุปสรรคสําหรับผูที่มจีติ
ศรัทธาเหลานัน้ในการมาทําบุญที่วัด  โดยเชาวันหนึ่งในเดอืนมนีาคม เราไดตอนรับญาตโิยม
ชาวไทยประมาณ ๗๐ คน ที่นั่งรถโดยสารสองชัน้ขามคนืมาจากสวติเซอรแลนดเปนระยะ
ทางกวาพันกโิลเมตร เพื่อมาทําบุญสนับสนุนการสรางวัดในตางแดน ดวยสหีนาอันยิ้มแยม
อิ่มเอบิและมแีววตาเปนประกายสุข กอนที่พวกเขาจะเดนิทางกลับชวงรุงสางของวันถัดมา 

   เรามคีวามรูสกึปตยินิดยีิ่งที่พระอาจารยสุเมโธ ซึ่งทานไดพํานักอยูวัดอมราวด ีไดเมตตา
เดนิทางมารวมงานในครัง้นี้ดวย และนอกจากนัน้ยังมพีระอาจารยวชโิร เจาอาวาสวัดปา
โพธญิาณาราม วัดสาขาในประเทศนวิซแีลนด และพระอาจารยสังวโร รองเจาอาวาสวัดปา
นานาชาตกิ็เดนิทางมาถงึในเวลาไลเลี่ยกัน จงึทําใหดูเสมอืนการจัดงานพธิฉีลองวัดใหม
อยางไมเปนทางการ ทานทูตสมบูรณ เสงี่ยมบุตร เอกอัครราชทูตไทยคนใหมพรอม
ครอบครัวและเจาหนาที่รวมทัง้กัลยาณมติรจากประเทศตางๆ ก็ไดมารวมงานในครัง้นี้จน
เต็มพื้นที่เต็นทหลังใหมที่เพิ่งจัดเตรยีมไว และหลังจากเสร็จงานขณะที่กลุมญาตโิยมชาวไทย
เดนิทางไปเที่ยวชมกรุงโรม พระอาจารยสุเมโธก็แสดงธรรมใหแกญาตโิยมชาวอติาเลยีนที่
ยังคงอยูที่วัด โดยมนีายคอรราโด เปนซา (Corrado Pensa) เปนผูแปล 
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    มติรภาพความสัมพันธระหวางวัดและเพื่อนบานบรเิวณรอบ ๆ  นับวาไดเริ่มตนดวย
นมิติหมายอันดเีปนอยางยิ่ง เห็นไดจากวันที่รถบรรทุกของคุณดวงใจ รากทองที่ไดขน
ของจากเมอืงเซซเซมาสงที่วัด รถก็ไดเกดิตดิหลมโคลนจนไมสามารถเคลื่อนตัวได แต
ก็มเีกษตรกรทองถิ่นชื่อคุณฟาบซิโิอ เพื่อนบานซึ่งยังไมรูจักคุนเคยกันเลย ไดอาสาเอา
รถแทรกเตอรของตนเองมาชวยลากรถของเราขึ้นมา ตอมาเขายังมนีํา้ใจนําผลผลติจาก
ไรออรแกนคิของตนและคุกกี้โฮมเมดจากฝมอืของภรรยามาถวายอยูบอยครัง้ 
    
   ทาททีี่เปนมติรของคนในพื้นที่คนแรกนี่เอง ทําใหเราตางรูสกึสบายใจ เจาหนาที่ทอง
ถิ่นก็ใหความชวยเหลอืและมอีัธยาศัยไมตรจีติที่ดอีกีดวย  แตมปีญหาอยูบางคอืการที่
วัดตัง้อยูในเขตแดนสองตําบลระหวางปอจโจ นาตโิวและฟราสโซ ซาบโิน (Frasso 
Sabino) จงึทําใหวัดปรากฏอยูในเขตปกครองของทัง้สองเมอืง

  

สูสถานที่อันสัปปายะ
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  แมในระยะแรกๆ เราจะยังไมมสีถานที่ประกอบพธิกีรรมที่เหมาะสม 
แตปญหานี้ก็ไดรับการแกไขในเบื้องตนดวยการสรางเต็นทขนาดใหญที่มี
ความแข็งแรงทนทานเพื่อรองรับการใชงานไปไดอกีหลายป จนกวาจะมี
การอนุมัติและมีปจจัยมากพอเพื่อกอสรางอุโบสถศาลาโดยเฉพาะ 
ระหวางนี้เต็นทคงจะเพียงพอสําหรับรองรับกิจกรรมที่มีผูรวมงานมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูรอน

สูสถานที่อันสัปปายะ
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   ตลอดระยะเวลาปแรกที่เราไดยายมาที่แหงใหมนี้ เราเขยีนจดหมายไปถงึ
คุณนัฏชรีหลายครั้งเพื่อเลาใหทราบถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นและเพื่อใหเธอ
ทราบวาวัดของเรานัน้เปนที่ชื่นชมแกผูที่มาเยี่ยมเยยีนมากเพยีงใด เรามคีวาม
ยนิดมีากที่ทราบวา ฯพณฯ ทานทูตสมบูรณ เสงี่ยมบุตร เอกอัครราชทูตไทย
คนใหมและครอบครัวเปนบุคคลที่เราคุนเคย เนื่องจากทานเปนบุคคลที่
สนับสนุนชวยเหลือการกอตั้งวัดธรรมะปาละในประเทศสวิสเซอรแลนด
ตัง้แตแรกเริ่ม

  ฯพณฯ ทานทูตสมบูรณ มาเยี่ยมเยยีนที่วัดเพยีงไมกี่ครัง้ก็คุนเคยกับเสนทาง
จากกรุงโรมมาที่นี่  บางวันทานยังขับรถมนิบิัสพาเจาหนาที่ของสถานทูต
พรอมดวยครอบครัวมาชวยงานตาง ๆ ของวัด ซึ่งคงจะมไีมบอยครัง้นัก ที่คุณ
จะเห็นทานทูตถลกแขนเสื้อแลวเข็นรถขนดนิอยางทะมัดทะแมง เชนทานทูต
คนนี้

   คุณนัฏชรปีระสงคที่จะกลับมาเยี่ยมและพํานักที่วัดของเราอกีสักครัง้  แต
ดวยปญหาสุขภาพที่ไมเอื้ออํานวยอันเกิดจากโรคประจําตัวตอนที่ยายกลับ
กรุงเทพ ประกอบกับเธอประสบอุบัตเิหตุลื่นลมจนทําใหกระดูกสะโพกราว ตอ
มาเมื่อวันที่ ๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายหลังจากสวดปาฏโิมกขเสร็จสิ้น
แลว เราก็ไดรับขาวการจากไปของเธอ ซึ่งไดแจงเรื่องนี้ไวในจดหมายขาวคณะ
สงฆนานาชาตฉิบับเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  เราขอแสดงความเสยีใจอยางที่สุดที่จะตองแจงใหทุกทานทราบถงึการ
ถงึแกกรรมของคุณนัฏชร ีธนานันท เมื่อวันที่ ๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ หลาย
ปกอนเธอเคยอาศัยอยูที่กรุงโรมในฐานะภรยิาของทานอนุรักษ ธนานันท 
เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโรม เธอไดทุมเทอุทศิทัง้แรงกายแรงใจอยาง
เต็มที่ทัง้ในการระดมทุนทรัพยและแสวงหาที่ตัง้แหงใหมที่เหมาะสม สําหรับ
กอตั้งวัดปาตามปฏิปทาของหลวงปูชาและพระอาจารยสุเมโธในประเทศ
อติาล ีแมจะพบเจอกับอุปสรรคนานัปการ รวมถงึโรคลูคเีมยีที่เธอตองประสบ
อยูดวย  แตก็หาเปนอุปสรรคกับความมุงมั่นทุมเทดวยศรัทธาอยางแรงกลา
ไม เพื่อทําความฝนอันยิ่งใหญใหกลายเปนจรงิในที่สุด กอนที่เธอจะยายกลับ
ไปยั งประ เทศ ไทยภายหลั ง จ ากการ เกษียณอายุ ร าชการของท าน
เอกอัครราชทูต 

พวกเราจึงขอจารึกคุณงามความดีของเธอไวในใจและขออนุโมทนา
ขอบคุณเธอเปนอยางยิ่ง หากปราศจากศรัทธาอันแรงกลาของเธอในครัง้นัน้ 
วัดสันตจติตารามแหงใหมนี้ก็จะไมสามารถกอเกดิขึ้นมาได ในจดหมายฉบับ
หลัง ๆ ที่เราไดรับ เธอยังไดแสดงความปลาบปลื้มใจที่ความฝนของเธอไดรับ
การเตมิเต็มจนสมบูรณแลว และเธอยังขอบคุณในคําอวยพรเรื่องสุขภาพของ
เธออกีดวย 

บิดาและมารดาของวัดสันตจิตตาราม
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   ฉะนัน้เราหวังวาความเศราความเสยีใจอาลัยในการจากไปของเธอในครัง้นี้
จะไดรับการทดแทนดวยความทรงจําด ีๆ ในกุศลจติกุศลกรรมอันงดงามที่เธอ
ไดมอบถวายไวในพระพุทธศาสนาและใหไวกับเราในประเทศอติาล ี และแมใน
ชวงเวลาสุดทายของชวีติ เธอยังปรารถนาใหผูมารวมอาลัยในงานศพของเธอ
บรจิาคเงนิใหกับมูลนธิเิด็กแทนการสงพวงหรดีดอกไมอกีดวย

  ในเดอืนพฤศจกิายน พระอาจารยฉันทปาโลและพระอาจารยปรชีา ชุตนิฺธโร 
ก็ไดเดนิทางไปรวมพธิพีระราชทานเพลงิศพของเธอที่เมอืงไทยดวย และใน
ขณะเดยีวกันเราก็ไดทราบขาวถงึการเสยีชวีติของคุณวนิเชนโซ ปกา ดังที่ได
บันทกึไวในจดหมายขาวฉบับเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
  
  เมื่อเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขณะที่คุณวนิเชนโซ ปกากําลังเดนิทางไป
เยี่ยมสุสานของภรรยา และได
ประสบอุบัติเหตุรถชนจนไดรับ
บาดเจ็บสาหัสแตอาการก็ไมดี
ขึ้นเลยนับจากนัน้ จนในที่สุด
ทานก็ไดจากพวกเราไปเมื่อวัน
ที่ ๑๔ พฤศจกิายน พ.ศ. 
๒๕๔๑  ที่โรงพยาบาลทองถิ่น
ในเมืองวิเชนซาซึ่งเปนบานเกิด
ของคุณวนิเชนโซ ปกา ทานเปน
ผูเปยมไปดวยจติศรัทธาและเปน
ผูบรจิาคที่ดนิเพื่อเปนสถานที่กอ
ตัง้วัดสันตจติตารามแหงแรกใน
เมอืงเซซเซ โรมาโน นับเปนตน
กําเนดิวัดอยางแทจรงิ ความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ
เขาเกดิขึ้นเมื่อประมาณ ๓๐ ป

ที่แลว ในขณะทํางานอยูที่สํานักงานใหญองคกรตลาดรวมยุโรป (European 
Common Market) ที่กรุงบรัสเซลล เขาไดมโีอกาสพบและสนทนากับทานลามะ
จากธเิบต และเมื่อยายกลับมาอติาลเีขาก็ไดกอตัง้สมาพันธชาวพุทธอติาเลยีน 
(Italian Buddhist Union) และมูลนธิศิรอีารยิเมตไตรย (Maitreya Foundation) 
อกีทัง้ยังไดตพีมิพวารสารที่มชีื่อวา  “ปารมติา” (Paramita) ซึ่งเปนวารสารที่
ชาวพุทธในอติาลอีานมากที่สุดตอเนื่องกันเปนเวลากวา ๑๖ ป

   ในนามของชาวพุทธในประเทศอติาลไีมวาจากนกิายหรอืเชื้อชาตใิด เราตาง
ก็ตองขอขอบคุณในความเสยีสละอันยิ่งใหญและความอุตสาหะพยายามในการ
กอรางสรางสังคมชาวพุทธขึ้นในประเทศนี้ของคุณวนิเชนโซ ปกา ดวยใจจรงิ 

    การสูญเสยีผูที่เปนเสมอืน
บิดาและมารดาที่กอกําเนิดเรา
ในเวลาที่ไลเลี่ยกันนี้ ดูเหมอืน
จะทําใหเราเควงควางไปชั่ว
ขณะ แตอยางไรก็ดทีามกลาง
ความโศกเศรานี้ ก็ทําใหเรา
ตระหนักวาวัดแหงนี้ไดเติบโต
ขึ้นจนมาถึงจุดที่พรอมจะเดิน
หนาไดดวยตัวของตัวเองแลว
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  จดหมายขาวคณะสงฆนานาชาตฉิบับแรกของปพ.ศ. ๒๕๔๓ เลาเรื่องราวตอมาวา
“กรุงโรมมไิดสรางเสร็จในวันเดยีว” คงจะใชไดดกีับการสรางวัดสันตจติตารามของ
เราเชนกัน ซึ่งตัง้อยูหางจากกรุงโรมเมอืงหลวงที่เจรญิรุงเรอืงเฟองฟูของอติาลเีปน
ระยะทางประมาณ ๕๐ กโิลเมตร ชวงระยะเวลาสองปผานมาที่เรายายเขามาอยูที่นี่ 
เราก็ไดพัฒนาวัดและเสนาสนะใหเปนวัดปากรรมฐานขนาดกลางที่ยังมีศักยภาพอีก
มากมายซอนอยู  นับเปนความโชคดอียางยิ่งที่การยายวัดของเราจากที่เดมิเปนไป
ดวยความเรยีบรอย ตกึอาคารที่นี่อยูในสภาพด ี และเราก็พยายามรักษาสมดุล
ระหวางการประพฤตปิฏบิัต ิการทํางาน และการสั่งสอนเผยแผธรรมะใหเกดิขึ้น  

  เราทําความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ ซอมถนน แผวถางทางเดนิในปาและตกแตง
สวน  เราใชเวลาในชวงครสิตมาสแรกหลังจากยายมาที่วัดใหมไปกับการวางระบบทอ
ระบายนํา้ซึ่งมักเปนปญหาสําหรับวัดใหมหลายแหง เราสรางกุฏไิมที่เรยีบงาย ๓ 
หลัง  โดยตัง้อยูในบรเิวณปาและสามารถมองเห็นลําธาร ๒ หลัง เราไดตดิตัง้ระบบ
เครื่องทําความรอนไวในบานพักสําหรับผูมาเยอืนแลว  ขณะที่ระบบเดมิบนอาคาร
หลักก็ไดรับการปรับปรุงเชนกัน ญาตโิยมและผูที่มาเยี่ยมเยยีนสามารถเจรญิภาวนา
ภายในหองที่เงยีบสงบซึ่งเดมิเคยเปนหองทํางานอกีดวย
 

   สําหรับแผนการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตนัน้ไดแกการขยายเนื้อที่เพิ่มเตมิ ซึ่งขณะนี้มี
โอกาสซื้อที่ดนิที่อยูตดิกันขนาด ๕ เฮคเตอร (ประมาณ ๓๑.๒๕ ไร)ที่มทีัง้ปาและทุง
หญารวมถงึพื้นที่ยาวไปจนจรดสุสานรางของเมอืงเกาในยุคกลางที่ชื่อวาปอจโจ นาติ
โว (Poggio Nativo) ซึ่งจะทําใหพื้นที่ของวัดมขีนาดเพิ่มขึ้นอกีเทาตัวเลยทเีดยีว 

แผนงานการพัฒนาวัดใหม 

อยางไรก็ดีเราคงตองศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีการอนุรักษและพัฒนาที่ดินผืนนี้
เพื่อสงวนพันธุสัตวปาที่อาศัยอยูในพื้นที่ดวย ไมวาจะเปนสุนัขจิ้งจอก แบด
เจอร กระตายปา เมน กระรอก กระรอกจิ๋ว ตัวตุน บชีมารเทนิ กิ้งกาพันธุ
ตาง ๆ งู รวมถงึนกชนดิตาง ๆ
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   แนนอนวาวัดยอมไมไดหมายถงึเฉพาะสิ่งปลูกสรางหรอื
โครงการกอสรางตกึอาคารเทานัน้ แตสิ่งที่สําคัญกวานัน้คอื
การพัฒนาบุคคล วัดแหงนี้คณะสงฆมจีํานวนที่ไมแนนอน  ทัง้
พระภกิษุ สามเณร ผาขาวและอุบาสกอุบาสกิาตางหมุนเวยีน
เขาออกอยูเปนประจําประมาณ ๕-๘ คน  แมขอวัตรปฏบิัติ
ประจําวันของที่นี่คอนขางเครงครัด เชน สวดมนตทําวัตรเชา 
ทําวัตรเย็น นั่งสมาธภิาวนารวมกัน และมกีารแบงหนาที่การ
ทํางานชวงเชา แตในชวงบายก็เปนเวลาศกึษาธรรมะและ
ภาวนาสวนตัว นอกจากนี้ยังสามารถใชกุฏเิปนสถานที่ปฏบิัติ
ธรรมสวนตัวอกีดวย ซึ่งในชวงฤดูรอนของปนี้พระอาจารย
ปรชีา ชุตนิธโร ภกิษุชาวไทยที่จําพรรษาอยูที่วัดนี้เปนเวลากวา 
๖ ปก็ไดใชเพื่อปลกีวเิวกตลอดพรรษาเชนกัน

 

    ที่วัดมพีระภกิษุทัง้ชาวไทยและชาวยุโรป จงึเปนทัง้โอกาสและความ
ทาทายของเรา  เนื่องจากเราไมไดพูดภาษาเดยีวกันแตก็ใชภาษา
อังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสารรวมกัน ทําใหเราสามารถสื่อสาร
ถงึญาตโิยมไดทัง้คนไทยและคนอติาเลยีน และเชนเดยีวกับที่วัดสาขา
อื่น ๆ ในโลกตะวันตก เรามักจะพบเห็นญาตโิยมชาวไทยเขาวัดเพื่อ
ทําบุญทําทานตามโอกาสและวันสําคัญตาง ๆ  ในขณะที่ชาวอติาเลยีน
เขาวัดเพื่อศกึษาเรยีนรูขอวัตรปฏบิัต ิฝกนั่งสมาธแิละฟงพระธรรมคํา
สั่งสอนของพระพุทธเจา และเปนที่นายนิดมีากที่ในระยะหลัง ๆ เรา
สังเกตวาคนไทยที่มาวัดเริ่มสนใจธรรมะ  แลวมาพักปฏบิัตธิรรมอยู
ที่วัดเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้น  สวนญาตโิยมชาวอติาเลยีนที่เขามาพัก
เพื่อปฏบิัตธิรรม ก็เริ่มมจีติอาสาเสยีสละและรูจักการใหทานบรจิาค
สิ่งของ เชนเมื่อไมนานมานี้ไดมชีายหนุมคนหนึ่งขับรถมาไกลถงึ 
๘๕๐ กโิลเมตร จากเกาะซซิลิ ี เพื่อนํารถจี๊ปมาถวายใหกับวัดไดใช
งาน เปนตน

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 
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เมื่อการสรางวัดใหมเริ่มเปนรูปเปนราง เราก็พอมเีวลาที่จะรับกจินมินต
งานดานเผยแผพระธรรมคําสั่งสอน หลังจากที่วางเวนไปประมาณ ๒ – ๓ ป ก็มี
สมาคมวปิสสนาแหงกรุงโรม (Mindfulness Meditation Association of Rome) ซึ่ง
ตัง้อยูหางจากนครวาตกิันเพยีงไมกี่กาว ไดนมินตใหเราเขาไปสอนธรรมะและการ
ภาวนาที่นั่นอยูเปนประจํา โดยมศีาสตราจารยคอรราโด เพนซา (Corrado Pensa) 
เปนผูนําคนสําคัญ  ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขาฟงเปนอยางมากและสิ่งนี้ทําให
เรามกีําลังใจในการเผยแผธรรมะตอไป นอกจากนัน้สํานักปฏบิัตติามแนวทางพุทธ
เถรวาทที่อยูใกลเมอืงปเอเชนซา(Piacenza)  ที่เคยเปนโรงแรมมากอนแลวเปลี่ยน
มาเปนสํานักวปิสนากรรมฐาน ก็มักจะนมินตใหเราเขาไปสั่งสอนเผยแผธรรมะอยู
เสมอ อกีทัง้ยังไดรับนมินตจากเมอืงทางใตเชน บาร ี (Bari) นาโปล ี (Napoli) และ
เมอืงทางเหนอืเชน อะเรซโซ (Arezzo) และลุคกา (Lucca)  แตโดยสวนใหญแลว
เราใชเวลาในการอบรมสั่งสอนธรรมะและปฏบิัตธิรรมที่วัด  เพราะมคีวามเงยีบ
สงบและสัปปายะ  เหมาะสําหรับการสอนสมาธภิาวนาเบื้องตน รวมถงึการศกึษา
ธรรมะและการปฏบิัตธิรรมแบบเต็มวันอยูเปนประจํา 

แผนงานการพัฒนาวัดใหม
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    แผนงานการพัฒนาวัดใหม มกีารกลาวถงึในจดหมายขาวฉบับเดยีวกันนี้วา “วสิัยทัศนเรื่อง
ทิศทางการพัฒนาวัดเพื่อกอใหเกิดประโยชนกับทั้งคณะสงฆภิกษุสามเณรและคณะศรัทธา
ญาตโิยมชาวพุทธไทยและอติาเลยีนใหมคีวามชัดเจนมากขึ้น   ซึ่งขณะนี้ก็ไดเริ่มจัดทําแผนงาน
ภาพรวมมคีณะกรรมการสงฆใหคําแนะนํา โดยจะมกีารปรับปรุงที่พักรับรองของญาตโิยม 
ปจจุบันก็ไดตดิตัง้ระบบทําความรอนแบบสวนกลางเรยีบรอยแลว และยังมหีองเก็บของขนาดเล็ก
ก็จะไดรับการปรับปรุงใหเปนหองสมุดและหองทํางานเล็กๆ นอกนัน้ก็จะมกีารสรางกุฏไิมอยาง
เรยีบงายแทรกตามรมไมในปาเพื่อรองรับพระภกิษุสามเณรที่จะมาพํานักที่วัดมากขึ้นดวย คณะ
สงฆยังไดตระหนักถงึปญหาวา เรายังขาดสถานที่ขนาดใหญที่สามารถใชรองรับการประชุมใหมี
พื้นที่เพยีงพอเพื่อประกอบพธิกีรรมในวันสําคัญทางศาสนา สามารถรองรับคนจํานวนมากที่มา
รวมงาน เราจงึพจิารณาจัดสรางสถานที่ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคดังกลาว ถงึแมวาเราจะยัง
ไมแนใจวาจะเรยีกสถานที่นัน้วาอยางไร อาจจะเรยีกวาศาลาปฏบิัตธิรรมหรอือุโบสถก็ได แตสิ่ง
ที่เราแนใจก็คอืสถานที่ดังกลาวตองมพีื้นที่ที่ใหญพอสมควร (อยางนอย ๒๐๐ ตารางเมตร) และ
ตองไมใชสถานที่เพื่อประโยชนใชสอยเพยีงอยางเดยีว แตตองเปนสถานที่โนมนาวจติใจกอใหเกดิ
ความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปนการยกระดับจติใจของผูคนใหเขาถงึพระรัตนตรัย มี
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ” 

     สวนวัดสันตจติตารามเดมิ เมอืงเซซเซโรมาโน (Sezze Romano) ก็ไดประกาศขายเพื่อนํา
ปจจัยมาสมทบทุนสรางวัดใหม และยังสามารถซื้อขยายพื้นที่เพิ่มเตมิไดอกี ๕ เฮคเตอร 
(ประมาณ ๓๑.๒๕ ไร) 

       ตอมาคณะสงฆเริ่มพจิารณาที่จะกอสรางศาลาหรอือุโบสถขนาดใหญเพื่อทดแทนเต็นท
ผาใบที่ตัง้อยูเดมิ โดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลอืจากเจาหนาที่ทองถิ่นในการดําเนนิงาน
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมใหเปนสถานที่ทางศาสนาเรยีบรอยลงดวยด ี แตถงึ
กระนัน้ก็ยังมปีญหาดานกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกอืบจะทําใหเราไมสามารถกอสรางสิ่งใด ๆ ได
เลยในระยะหาง ๑๕๐ เมตรจากลําธารฟอซโซ รเิอนา (Fosso Riana) ซึ่งตดิบรเิวณเขตทางทศิใต
ของวัด จงึเหลอืพื้นที่เพยีงแหงเดยีวที่สามารถกอสรางไดตัง้และอยูนอกกรอบ ๑๕๐ เมตรจาก
ลําธาร คอืพื้นที่มุมสุดฝงทศิเหนอืซึ่งเปนที่ตัง้อาคารโรงเก็บของทําจากหนิปูนทูฟา แตทวาถัดจาก
พื้นที่ดังกลาวออกไปก็จะเปนพื้นที่ลาดเอยีงที่ชันมาก ไมเหมาะกับการสรางตกึใหญในบรเิวณนัน้
เลย 
      หลายปผานไปเราพยายามคนหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาเชน พยายามเสาะหาพื้นที่
ใกลเคยีงเพิ่มเตมิบรเิวณรอบ ๆ ที่ตดิกัน การขออนุญาตขยายเขตพื้นที่เขาไปในเขตสงวน โดยให
เหตุผลวากจิกรรมของวัดจะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอสิ่งแวดลอมเลย แตความพยายามทัง้หมดก็
ไมสําเร็จผล
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            อยางไรก็ตามงานสวนอื่น ๆ ก็ยังมกีารดําเนนิงานตอไปและในปพ.ศ. ๒๕๔๓ 
หลวงพอเอนก ยสทนิโน เจาอาวาสวัดปาไทรงาม ทานไดเมตตามาจําพรรษาเพื่อให
กําลังใจแกคณะสงฆวัดสันตจิตตารามและทานยังไดนําหมูคณะชวยกันทําการกอสราง
ถนนคอนกรตีจากประตูหนาวัดเขามาสูภายในวัดซึ่งแตเดมิมสีภาพขรุขระ  ตอมาไดมี
ปรับปรุงอาคารเกาหลังหนึ่งเพื่อใหเปนที่พักอุบาสกิา สวนบานหลังเล็กก็ไดรับการ
ปรับปรุงใหเปนที่พักอุบาสก ในขณะนี้จํานวนของพระสงฆขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอยาง
มั่นคง เชน ไดมพีระอาจารยแสวง วังสธัมโม เดนิทางมาจากประเทศไทยเพื่อมาพํานัก
ประจําอยูที่นี่  สวนโยมผูชายทัง้ที่เปนชาวอติาเลยีน อังกฤษ เยอรมันและสเปน ที่สนใจ
ในการบรรพชาอุปสมบทตางก็เขามาฝกหัดเปนผาขาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มบีางคนที่ลมเลกิ
และกลับไปหลังจากไดลองฝกปฏบิัตอิยูเพยีงไมกี่เดอืน หรอืบางคนก็อาจอยูไดถงึป แต
อยางไรก็ดพีวกเขาเหลานัน้ลวนมคีวามยนิดใีนประสบการณที่ไดรับ และมชีาวอติาเลยีน
คนแรกที่มุงมั่นในการประพฤตปิฏบิัตธิรรม ไดเขามาฝกฝนกับเรา จากที่ไดเดนิทางไปฝก
ปฏบิัตธิรรมในประเทศไทยมาแลว ๖ เดอืน และในที่สุด เขาก็ไดรับการบรรพชา
อุปสมบทเปนพระภกิษุในพุทธศาสนาที่วัดอมราวดใีนประเทศอังกฤษ โดยมพีระ
อาจารยสุเมโธเปนพระอุปชฌาย เขาคอืชายหนุมจากเมอืงอะเรซโซ (Arezzo) ที่ไดรับ
ฉายาทางธรรมวา “มหาปญโญภกิขุ”      
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ครูบาอาจารยที่เคยเดนิทางมาเยี่ยมวัดสันตจติตาราม เพ่ือชวยเผยแผพระพุทธศาสนาในชวงตน
พระอาจารยฉันทปาโลและคุณมารโิอ          พระอาจารยปรชีาและโยมแม
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ครูบาอาจารยที่เคยเดนิทางมาเยี่ยมวัดสันตจติตาราม
เพ่ือชวยเผยแผพระพุทธศาสนาในชวงตน
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       ในเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พระอาจารยฉันทปาโล เดนิทางไปประเทศไทย

เปนครัง้แรกในรอบหาป วัตถุประสงคหลักในการเดนิทางครัง้นี้คอืเขารวมประกอบ

พิธีเททองหลอพระพุทธรูป องคประธานเพ่ืออัญเชิญไปประดษิฐานภายในอุโบสถ 

วัดสันตจติตารามที่กําหนดจะสรางขึ้นในอนาคตขางหนา ในพิธีนี้ก็ไดกราบอาราธนา

สมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุปเสโณ) เจาอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวหิาร  ผู

ปฏบัิตหินาที่สมเด็จพระสังฆราชเปนองคประธานในพิธี   พรอมทัง้พระเถรานุเถระ

จากสายวัดหนองปาพง มหีลวงพอเลี่ยม ฐติธัมโม และพระอาจารยสุเมโธ เปนตน 

จากบันทกึจดหมายขาวประจําเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  เขยีนเลาถึงเหตุการณเมื่อพระพุทธรูป
องคพระประธานใหมอันงดงามนี้ไดอัญเชิญมาถึงวัดไววา   
     “หลายทานยังคงจําไดดวีาเมื่อปลายฤดูหนาวปที่แลว อาตมาไดเดนิทางไปยังประเทศไทย
พรอมกับพระอาจารยปรชีา ชุตนิธโร และ พระอาจารยแสวง วังสธัมโม เพ่ือประกอบพิธีเท
ทองหลอพระ  เมื่อพระพุทธรูปที่จัดสรางขึ้นเสร็จเรยีบรอยแลวก็ไดรับการอัญเชิญมาถึงวัดในชวง
ฤดูหนาวอันมอีากาศหนาวเหน็บและยังมหีมิะปกคลุมขาวโพลนอยูท่ัวทัง้บรเิวณวัด   เปรยีบ

พิธีหลอพระประธาน

พิธีหลอพระประธาน
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เสมอืนดอกไมสขีาวบรสิุทธ์ิอันงดงามเปนเครื่องสักการะ  และในวันนัน้ไดมนีักเรยีนไทย
กลุมหนึ่งเดนิทางมาที่วัดพอด ี จงึไดขอแรงชวยยกพระพุทธรูปลงจากรถบรรทุกและได
อัญเชิญเขาประดษิฐานภายในเต็นทขนาดใหญเปนการช่ัวคราว พระพุทธรูปองคนี้เปน
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่มคีวามวจิติรงดงาม  ขนาดความสูง ๒ เมตรและเนื้อทําจาก
โลหะสัมฤทธ์ิ 
   พระพุทธปฏมิากรองคนี้เปนพระพุทธรูปประทับนั่งในปางปฐมเทศนา ศลิปะอนิเดยียุค
คุปตะแหงเมอืงสารนาถซึ่งเปนสถานที่ ที่พระพุทธองคทรงแสดงปฐมเทศนาแก
ปญจวัคคยี ณ ปาอสิปิตนมฤคทายวัน หลังจากที่ไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ  สัญลักษณที่สื่อถึงพระรัตนตรัยปรากฏอยูบนพระพุทธรูปดวย โดยแสดงภาพ
พระพุทธเจายกพระหัตถขึ้นเสมอพระอุระ  จบีพระหัตถเปนเครื่องหมายแสดงธรรมซึ่ง
เปนหนทางแหงการหลุดพน พระธรรมจักรรูปวงลอ (อรยิมรรคมอีงค ๘) ปรากฏอยูที่
ฐานพุทธบัลลังก และมปีญจวัคคยีทัง้หานั่งพนมมอือยู แสดงถึงการกําเนดิของสังฆะเปน
ครัง้แรก รูปกวางอาจใชแทนจติที่ถึงแลวซึ่งธรรมที่มคีวามนุมนวล สงางาม และ
กระฉับกระเฉง สิ่งที่งดงามที่สุดคอืพระพักตรของพระพุทธเจาที่แยมพระโอษฐนอย  ๆ 
สื่อถึงความสงบสุขและสันต ิขอเชิญทุกทานมาเยี่ยมสักการะเมื่อมโีอกาส 
  พระพุทธรูปองคนี้จงึถอืวาเปนของลํา้คาจากประเทศไทย องคทานจะเปนที่ศูนยรวม
ความเลื่อมใสศรัทธาใหกับผูที่เขามาเยี่ยมชมวัดตอไปอกีหลายช่ัวกาลนาน ขณะนี้เรา
กําลังพิจารณาดําเนินการกอสรางธรรมศาลาอุโบสถเพ่ือประดิษฐานองคทานไวในที่
เหมาะสมและหวังวาจะไดรับแบบแปลนและการอนุญาตใหกอสรางไดภายในปนี้

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 
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องคพระประธาน ปางแสดงปฐมเทศนา
ประดิษฐาน ณ ศาลาอุโบสถ วัดสันตจติตาราม 
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   พระพุทธรูปยนืองคใหญไดอัญเชิญมาถึงวัดสันตจติตารามเมื่อวันที่ 9  เดอืน 9 ป ค.ศ. 2009 
(ตรงกับวันที่ ๙ เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ถอืเปนวันเวลาอันเปนนมิติที่เปน
มงคลแกวัดยิ่ง ซึ่งในวันเดยีวกันนัน้เองพระอาจารยฉันทปาโล เจาอาวาสและคุณบุญจันทร 
จันทรเหลอืง ก็ไดเดนิเทาไตเขาขึ้นไปถึงที่พักแรมที่สูงที่สุดของเทอืกเขาแอลปอันเคยเปนที่พักพระ
ราชินมีารการติา ตัง้อยูบนภูเขามอนเตโรซา ระดับความสูง ๔,๕๐๐ เมตรเหนอืระดับนํา้ทะเล ตาม
ที่ปรากฏในจดหมายขาวดังนี้ 

  “หลังจากผานกระบวนการตรวจสอบอันซับซอนของดานศุลกากรทาเรอืเจนัวซึ่งใชเวลาอยูนาน 
ในที่สุดพระพุทธรูปยืนองคใหมก็ไดรับการอัญเชิญมาถึงวัดและประดิษฐานในทามกลางหมูไม
ใหญบรเิวณสวนดานหนาวัดของเรา ดูองคทานมลีักษณะที่สงางามอยางยิ่ง พระพุทธรูปองคนี้ทํา
จากโลหะสัมฤทธ์ิแลวผานการรมดําบนพ้ืนผวิเพ่ือใหทนตอสภาพอากาศที่ผันแปร ทานเปน
พระพุทธรูปประทับยนืในปางลลีา โดยมคีวามสูงรวมฐานแลวเกอืบสี่เมตร พระหัตถซายยกขึ้น 
ประกบกันในลลีาประทานพร เพ่ือใหพรแกผูมาเยอืนเมื่อเดนิทางมาถึงวัด ผูออกแบบคอือาจารย 
ศมประสงค ชาวนาไร  ปฏมิากรชาวไทยผูมชีื่อเสยีง  ไดปนแบบพระพุทธรูปองคนี้ขึ้นมาเพ่ือถวาย
วัดสันตจติตารามโดยเฉพาะซึ่งมเีพียงองคเดยีวเทานัน้" 

พระพุทธรูปปางลีลา

พระพุทธรูปปางลีลา
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อาจารยศมประสงค    ชาวนาไร 
ปฏมิากรผูออกแบบพระพุทธรูปปางลลีา

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 

คุณสรรชาย ฉันทภักด ีและ ครอบครัว 
เจาภาพในการจัดสรางพระพุทธรูปปางลลีา



63

งานพธิเีททองหลอพระพุทธรูปปางลลีา  
มหีลวงพอเลี่ยม ฐิตธัมโม เจาอาวาสวัดหนองปาพง เปนประธานในพธิฝีายสงฆ
มพีระธรรมโมล ี(หลวงพอทองอยู ญาณวสุิทฺโธ) เปนประธานรวมในพธิเีททอง 

พระพุทธรูปปางลีลา
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      ชวงฤดูใบไมรวงปพ.ศ. ๒๕๕๓ พระอาจารยสุเมโธ ไดยุตติําแหนงหนาที่เจาอาวาส
วัดอมราวดแีละไดเดนิทางกลับไปพํานักจําพรรษาที่ประเทศไทย หลังจากจําพรรษา
เผยแผพุทธธรรมคําสอนที่ประเทศอังกฤษเปนเวลา ๓๓ ป จงึไดมอบหมายตําแหนง
เจาอาวาสวัดอมราวดใีหแกพระอาจารยอมโร   พระเถระชาวอังกฤษรับภาระหนาที่
แทนตอไป ดังที่ไดกลาวในบันทกึจดหมายขาวฉบับเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

     เมื่อเดอืนมกราคมที่ผานมา พระอาจารยอมโรและพระอาจารยฉันทปาโลไดเดนิ
ทางไปยังประเทศไทยเพ่ือรับใบตราตัง้เปนพระอุปชฌายอยางถูกตอง ซึ่งจะทําใหทาน
สามารถทําการบรรพชาอุปสมบทผูที่มคีวามเหมาะสมเปนภกิษุ  ทัง้นี้เนื่องจากหลวง
พอสุเมโธสละตําแหนงของทานและเดนิทางกลับไปยังประเทศไทยแลว วัดสาขาทาง
ยุโรปจึงมีความจําเปนที่จะตองมีพระอุปชฌายที่ไดรับการรับรองอยางถูกตองจาก
คณะสงฆไทย ในการนี้พระเถระจากคณะสงฆวัดสาขาทางยุโรปเห็นพองตองกันที่จะ
เสนอชื่อพระภกิษุทัง้สองรูปคอื   พระอาจารยอมโรและพระอาจารยฉันทปาโล ใหรับ
หนาที่ดังกลาว เพ่ือใหพระอาจารยอมโรรับผดิชอบกิจนี้ในประเทศอังกฤษ ขณะที่พระ
อาจารยฉันทปาโลรับผดิชอบในประเทศอติาล ี  ในการนี้พระเถระจากวัดสาขาตาง ๆ 
ของวัดหนองปาพงในประเทศไทยมมีตเิห็นชอบ และ สมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว อุป
เสโณ)  เจาอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวหิาร ซึ่งดํารงตําแหนงประธานคณะผูปฏบัิติ
หนาที่แทนสมเด็จพระสังฆราชใหการอนุญาต รวมทัง้ยังไดรับการอนุมัตจิากมหาเถร
สมาคมที่เปนองคกรปกครองสงฆในประเทศไทยและวัดสันตจิตตารามอยูภายใตการ
ปกครองดังกลาวดวย  

รับใบตราตั้งเปนพระอุปชฌาย 

รับใบตราต้ังเปนพระอุปชฌาย
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   ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดทําพิธีรับมอบใบตราตัง้พระ
อุปชฌายทามกลางคณะสงฆที่มาประชุมรวมกัน ณ วัดปาจติตวเิวก 
(Chithurst) ประเทศอังกฤษ พระอาจารยฉันทปาโลไดรับใบตราตัง้เปน
พระอุปชฌายในเขตพัทธสีมาเดียวกันกับที่ทานไดรับการบรรพชา
อุปสมบทเปนพระภกิษุเมื่อ ๒๙  ปกอน  การที่พระอาจารยฉันทปาโลได
รับใบตราตัง้ใหเปนพระอุปชฌายอยางเปนทางการนี้ ทําใหวัดสามารถ
ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุในประเทศอิตาลีไดตอไปใน
อนาคต นับวาเปนเกียรตอิยางสูงและเปนอกีกาวยางหนึ่งที่สําคัญมาก 

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 
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      หลังจากพระอาจารยสุเมโธมอบหมายตําแหนงหนาที่ทัง้หมดใหพระอาจารยอมโรดูแลแทน 
ทานจงึสามารถรับนมินตเดนิทางไปพํานักเยี่ยมเยยีนประเทศตาง  ๆ ทัง้ในทวปียุโรปและอเมรกิา
โดยไมจํากัดเรื่องระยะเวลา ชวงฤดูหนาวทานจะกลับไปพํานักอยูในประเทศไทยเสยีเปนสวนใหญ 
บางครัง้ชวงปลายฤดูใบไมผลทิานก็ไปพํานักที่วัดสุเมธาราม ประเทศโปรตุเกสเปนเดอืน และไป
พํานักที่ประเทศอติาลใีนชวงตนฤดูรอน เวลาสวนใหญทานจะพํานักที่วัดสันตจติตารามหรอืไป
พํานักตามสถานที่ซึ่งเปนของโยมอุปฏฐากเชน ที่เมอืงฟาเอนซา (Faenza) ซึ่งตัง้อยูระหวางเมอืงโบ
โลญญา (Bologna) และ ราเวนนา (Ravenna) ระหวางชวงเดอืนกรกฎาคมป พ.ศ. ๒๕๕๔ พระ
อาจารยสุเมโธไดไปพํานักอยู ณ ที่พักสงฆของคุณบุญจันทร จันทรเหลอืง ในหุบเขาเมอืงวัลเลย ดา
เอาสตา (Valle d’ Aosta) ใกลกับชายแดนของประเทศสวติเซอรแลนด 

ที่พักสงฆสันตโลกา 

 ตามบันทกึที่ปรากฏในจดหมายขาวฉบับเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กลาวไววา 
“หลวงพอสุเมโธไดมาพํานักในชวงสุดทายของเดอืน ณ ที่พักสงฆแหงหนึ่งบนภูเขาสูง

ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตรเหนอืระดับนํา้ทะเล ซึ่งตัง้อยูสุดเขตหุบเขา Lys Valley ใกลกับภูเขา 
Monte Rosa โดยพระอาจารยฉันทปาโลและพระอาจารยเขมสริ ิ (เจาอาวาสวัดธรรมะปาละ 
ประเทศสวติเซอรแลนด) ไดเดนิทางไปรวมแสดงมุทติาอายุวัฒนะมงคล ๗๗ ปของหลวงพอสุ
เมโธ ซึ่งเปนวันที่ครอบครัวชาวอติาเลยีน-ไทยของคุณบุญจันทร จันทรเหลอืงและคุณมาเรยี 
วคิตอเรยี ไดถวายสถานที่ใหเปนที่พักสงฆกับหลวงพอสุเมโธอยางเปนทางการ การถวายที่พัก
สงฆเปนทานในครัง้นี้นับเปนกุศลทานอยางยิ่ง อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขทัง้แกญาตโิยมและ
คณะสงฆ เพ่ือใชเปนสถานที่ปฏบัิตภิาวนาอยางสันโดษทามกลางธรรมชาตอิันงดงามและสงบ
เงยีบ สมดังชื่อ “สันตโลกา” ซึ่งหมายถึง “โลกแหงความสันต”ิ” 

ที่พักสงฆสันตโลกา
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     ที่พักสงฆแหงนี้เคยเปนกระทอมของคนเลี้ยงวัวในฤดูรอนมากอน 
ลักษณะตัวอาคารกอดวยหนิ โครงหลังคาไมสน มุงหลังคาดวยหนิแผน
ชนวน ซึ่งที่พักสงฆตัง้อยูหางจากหมูบาน Staffal ประมาณ ๓๐ นาทโีดย
การเดนิเทา ที่นี่เปดโอกาสและถวายใหพระเถระจากวัดสาขาตาง ๆ ไดใช
เปนสถานที่เจรญิภาวนาอยางสันโดษเปนระยะเวลาสัน้ ๆ ไมก่ีวันไปจนถึง
ระยะเวลายาวประมาณสองถึงสามเดอืน  บางครัง้ในตอนเชาตรูก็จะมี
ญาตโิยมผูมจีติศรัทธาที่อาศัยอยูบรเิวณรอบ ๆ ไดจัดอาหารมาถวายแด
พระที่มาพํานักอยู ณ ที่พักสงฆ แตสวนใหญก็จะเดนิลงไปรับบณิฑบาตใน
หมูบาน   ฉะนัน้ที่พักสงฆสันตโลกาจงึเปนสถานที่ที่มอบโอกาสพิเศษใหแก
พระภกิษุที่อาศัยอยูในยุโรป  เพ่ือใหทานเหลานัน้ไดมโีอกาสปลกีวเิวก
ภาวนาทามกลางธรรมชาตอิันงดงามและเงยีบสงบ  โดยในขณะนี้ยังคง
ไมมพีระภกิษุรูปใดอยูประจําที่นั่นอยางถาวร 
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ครอบครัวคุณบุญจันทร  จันทรเหลอืง 
ผูถวายที่พักสงฆสันตโลกา

ที่พักสงฆสันตโลกา
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   ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆไดคัดเลอืกบรษัิท SPSK จากทัง้หมดเจ็ดบรษัิท ซึ่ง
เปนกลุมสถาปนกิจากกรุงโรมใหไดรับผดิชอบการออกแบบโครงสรางอุโบสถรวมกับ
คณะกรรมการฝายฆราวาส (ประกอบดวยนายอัลโด นายลอเร็นโซ นายเฟเดอรโิก 
และนายจนี)ี พรอมทัง้รับผดิชอบการยื่นแบบเพ่ือขอรับการอนุมัตจิากทางการ 

    ในเดอืนธันวาคมปเดยีวกันเราไดรับขาวดซีึ่งมรีายงานไวบนเว็บไซตของวัด กลาว
ไวดังนี้วา  โครงการกอสรางอาคารอุโบสถของวัดสันตจติตาราม ไดรับการอนุมัติ
ดําเนนิการกอสรางจากสํานักงานทองถ่ินของเมอืงปอจโจ นาตโิว (Poggio Nativo) 
เปนที่เรยีบรอยแลว  โดยไดออกแบบมาเพ่ือเปนสถานที่ใชประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ตอนนี้อยูในขัน้ตอนการศกึษารายละเอยีดตาง ๆ ซึ่งเราก็สามารถขามผาน
อุปสรรคประการแรกมาไดแลว  ขณะนี้แผนงานกอสรางตาง ๆ จะตองไดรับการ
ตรวจประเมนิจากหนวยงานหลายฝายทัง้ดานความปลอดภัย อัคคภีัย สาธารณสุข 
รวมถึงดานสิ่งแวดลอมตอชุมชน เชน ประการแรกที่ตองดําเนนิการคอืการ
วเิคราะหทางธรณวีทิยาเพ่ือตรวจสอบลักษณะดนิที่จะสรางอาคาร ซึ่งจะเปนตัว
กําหนดวัสดุตาง ๆ  สําหรับใชทําโครงสรางอาคารตอไป เนื่องจากบรเิวณที่ตัง้ของวัด
ตัง้อยูในโซนแผนดนิไหว พ้ืนดนิยังคงมกีารขยับตัวอยู จงึจําเปนตองตรวจสอบให
แนใจวาโครงสรางอาคารจะทนทานตอแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่อาจเกิดขึ้น
ไดในอนาคต 

โครงการกอสรางศาลาอุโบสถ

       ลักษณะอาคาร ขนาด ๑๕ x ๒๐ เมตร มทัีง้หมด ๓ ช้ัน  ประกอบดวยช้ันบนสุด
ของอาคารไดรับการออกแบบใหเปนศาลาอุโบสถ มพ้ืีนที่ใชสอยดานในประมาณ ๒๒๕ 
ตารางเมตร หรอืใหญเปนสองเทาของเต็นทผาใบที่เราใชมานานกวาสบิหาป และมสีะพาน
เชื่อมออกไปดานหนายาวประมาณ ๑๐ เมตร สําหรับช้ันถัดลงมาแบงพ้ืนที่เปนหอง
ประชุมเอนกประสงคขนาดไมใหญนัก มหีองสมุด หองโถง รวมถึงหองพักรับรองสงฆอกี
จํานวนหนึ่ง สวนช้ันลางสุดแบงเปนหองสังฆภัณฑ หองเก็บหนังสอื หองนํา้สาธารณะ 
หองเก็บอุปกรณ หองควบคุมเครื่องทําความรอนและระบบไฟฟา 

โครงการกอสรางพระอุโบสถ
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      ในขณะที่การดําเนนิงานเอกสารราชการสําหรับโครงการกอสรางอุโบสถก็เปน
ไปดวยความลาชา  และขณะเดยีวกันก็ไดมกีารพิจารณาขยายพ้ืนที่บรเิวณหนาวัดอกี
ดวย ตามที่กลาวไวในบันทกึจดหมายขาวฉบับเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้วา 

     ในชวงที่เรากําลังดําเนนิเรื่องการกอสรางอุโบสถอยูนัน้ เพ่ือนบานของเราก็ได
แจงความประสงคเสนอขายบาน ๒ ช้ันพรอมที่ดนิขนาด ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่ง
อยูตดิกับประตูและถนนทางเขาวัด คณะสงฆรับพิจารณาประชุมหารอืรวมกับคณะ
กรรมการฝายฆราวาสวาเราจะซื้อที่ดนิกอนหรอืจะเก็บเงนิไวสรางอุโบสถด ี แตเรา
ก็อาจจะเสยีโอกาสถาหากเราไมจัดซื้อที่ดนิในเวลานี้ เนื่องจากพ้ืนที่แหงนี้จะเปน
ประโยชนใหกับวัดเปนอยางมาก เพราะจะชวยแกปญหาเรื่องที่จอดรถไมเพียงพอใน
กรณทีี่มศีรัทธาญาตโิยมเดนิทางมาวัดเพ่ิมมากขึ้นในชวงวันสําคัญทางศาสนา 

   ในอนาคตบานหลังนี้จะสามารถปรับปรุงเพ่ือใชเปนที่พักรับรองพระอาคันตุกะ 
พระภกิษุอาพาธหรอืพระภกิษุสูงวัยซึ่งตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากพระ
บางรูปก็เริ่มมอีายุมากขึ้น  และในวันขางหนาพระภกิษุบางรูปอาจจะไมสามารถ
พํานักอาศัยตามกุฏไิมหลังเล็ก ๆ ไดเชนเดมิ คณะสงฆวัดสาขาตาง ๆ ในยุโรปก็ไดมี
การประชุมหารอืเรื่องการดูแลพระสูงอายุมาไดสักระยะหนึ่งแลว และในที่สุดที่
ประชุมสงฆก็ไดเห็นสมควรวาแตละวัดควรมสีถานที่ดังกลาวอยูภายในวัดของตน ซึ่ง
เปนประเด็นที่เราตัง้ใจจะดําเนนิการ หลังจากเสร็จสิ้นการกอสรางอาคารอุโบสถดวย
เชนกัน 

บานนิโรธ

บานนิโรธ
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   ช้ันบนของบานหลังนี้มขีนาด ๑๒๐ ตารางเมตร ประกอบดวยหองรับแขก หอง
นอน ๔ หอง หองนํา้ ๒ หอง และ หองครัว สวนช้ันลางมขีนาดใหญกวาแตยังไม
เสร็จสมบูรณ ขณะนี้เปนเพียงที่เก็บของและที่จอดรถ 
     
    หลังจากคณะสงฆไดปรกึษากับพระเถระและคณะกรรมการฝายฆราวาสไดมี
มติเห็นพองตองกันใหซื้อพ้ืนที่ดินพรอมอาคารหนึ่งหลังและการซื้อขายไดสําเร็จ 
เมื่อเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
    
     เราตัง้ชื่ออาคารหลังใหมนี้มวีา “บานนโิรธ” ซึ่งตามคําบาลมีคีวามหมายวา 
“การดับไปแหงทุกข” แนวคดินี้เกิดจากความตัง้ใจที่จะใชเปนที่พํานักของพระสูง
อายุและพระภกิษุอาพาธ จงึไดรเิริ่มปรับปรุงหองช้ันบน มกีารแบงก้ันหองนอน
เพ่ิม ปรับปรุงหองนํา้และทาสใีหมใหสวยงามเพ่ือประโยชนใชสอยตอไป   
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เริ่มการกอสรางอาคารอุโบสถ
  เดอืนตุลาคมป พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายหลังจากที่ไดแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนนิการ
กอสรางไปหมดสิ้น ตามที่กลาวไวในจดหมายขาววา ในที่สุดเราก็ไดรับใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร
อุโบสถไดหลังจากสงเอกสารและใบรับรองจํานวนมากใหกับหนวยงานที่มอีํานาจตัดสนิใจ เราจงึขอ
อนุโมทนาขอบคุณองคการบรหิารสวนทองถ่ินปอจโจ นาตโิว ที่ใหการสนับสนุนโครงการนี้มาดวย
ดจีนถึงปจจุบัน พรอมทัง้คุณเรโน คุณปโนและคุณอัลโด ผูทําหนาที่ประสานงานในขัน้ตอนอันสําคัญ
ยิ่งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ีการกอสรางจงึสามารถดําเนนิงานไปตามกําหนดเวลาได โดยเริ่มจาก
รื้อถอนอาคารโรงเก็บของหลังเกา และในสวนนี้จงึขออนุโมทนาขอบคุณบุคคลทุกทานที่มสีวนชวย
ขนยายสิ่งของตางๆ ไปเก็บไวช่ัวคราวที่บานนโิรธ  เปนการเคลยีรพ้ืนที่สําหรับกอสรางในขัน้ตอนตอ
ไป ขณะที่กําลังจัดทําจดหมายขาวฉบับนี้เรายังไมทราบชัดวันที่แนนอนที่จะเริ่มงานกอสรางอาคาร
อุโบสถ แตก็คาดวาจะเริ่มดําเนนิการภายในสองถึงสามสัปดาหขางหนานี้

    ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ การกอสรางอาคารอุโบสถก็ไดเริ่มขึ้น  หลังจากเรารอคอย
การดําเนนิงานตามขัน้ตอนทางกฎหมายและเอกสารทางราชการที่ลาชาดวยความอดทน เราจงึรูสกึ
มคีวามปตยินิดเีปนอยางยิ่งที่ไดเห็นความคบืหนาของการกอสรางเปนไปอยางรวดเร็ว เชน โรงเก็บ
ของสามารถรื้อถอนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเพียงสัปดาหเศษ และการปรับยายหนาดนิปรมิาณ
มากถึง ๑๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ก็เสร็จเรยีบรอย และตอดวยการเจาะหลุมจํานวน ๒๒ หลุมแตละ
หลุมลกึ ๑๒ เมตร เพ่ือหลอเสาเข็มทําฐานรากของอาคาร
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     เมื่อวันอาทติยที่ผานมา ที่วัดมกีารทอดผากฐนิและประกอบพิธีวางศลิาฤกษตรงกลางสถาน
ที่กอสรางศาลาอุโบสถหลังนี้ โดยมคีณะสงฆเจรญิพระพุทธมนตเพ่ือความเปนสริมิงคลใหแก
โครงการสรางอุโบสถ ภายในหบีไดบรรจุสิ่งของสําคัญตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนา เชน ชุด
ผาไตรจวีร บาตร พระพุทธรูป พระไตรปฎกและหนังสอืประวัตหิลวงปูชาจํานวนหนึ่ง  

     ถอืเปนวันมงคลยิ่ง อากาศก็อบอุนเปนพิเศษ ทุกคนตางก็ปลื้มปตยินิด ีโดยเฉพาะในวันนัน้
ไดมพีระเถระจากประเทศไทยเมตตาเดนิทางมารวมประกอบพิธีดังกลาวดวย เชน หลวงพอ
ดํารง สริภิัทโท (วัดปานํา้คําเก่ิง) หลวงพอจันด ี กันตสาโร (วัดปาอัมพวัน) และ พระอาจารย
ลัย ทปีธัมโม (วัดปาขันตธิรรม) เปนตน และทานยังไดพํานักอยูตอที่วัดอกีหลายวัน 
     ในพิธีถวายผากฐนิครัง้นี้ คุณยายสุดจติต บุณยโสภณ ไดมอบปจจัยใหลูกหลานของทาน
เปนตัวแทนจากประเทศไทย นํามาสมทบทุนเพ่ือเริ่มการกอสรางอุโบสถ และไดมทีายกทายกิา
จากประเทศสวติเซอรแลนดและประเทศอังกฤษ  เดนิทางมารวมงานในวันนัน้เปนจํานวนมาก
อกีดวย

    เมื่อนํามาสมทบกับปจจัยที่มอียูเดมิแลว ก็จะทําใหเรามงีบประมาณเพียงพอสําหรับคาใช
จายตางๆในการที่จะเริ่มกอสรางระยะแรก ประมาณครึ่งหนึ่งของงบกอสรางทัง้หมด สวนคา
ใชจายที่จะใชกอสรางใหแลวเสร็จในระยะตอไปก็ขึ้นอยูกับความพรอมของปจจัยที่ม ี และเราก็
สามารถแบงการกอสรางออกเปนระยะยอย ๆ ไดอกีหลายครัง้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะ
ทําใหเราไมตองกอหนี้แตประการใด 
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   ตนเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ความคบืหนาของการกอสรางอาคารอุโบสถ ในชวงสอง
สามสัปดาหที่ผานมาไดมกีารวัดระดับช้ันเพ่ือความแมนยํา  ขณะที่งานสวนเทรากฐาน
คอนกรตีก็ดําเนนิตอไปเกอืบแลวเสร็จกอนถึงวันสิ้นป  ทําใหเราสามารถเตรยีมพรอมที่จะ
ดําเนนิการในระยะตอไปได ถึงแมจะตองเผชิญกับสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวยก็ไมเปน
อุปสรรคแตอยางใด 

  การกอสรางดําเนนิมาถึงชวงฤดูรอน รวมทัง้กําแพงคอนกรตีก้ันดนิช้ันลางสุดก็แลวเสร็จ 
ตอดวยขึ้นโครงสรางคอนกรตีเสรมิเหล็กที่มคีวามแข็งแกรงเปนพิเศษ รวมถึงตัวอาคารทัง้
สามช้ันตามลําดับ อาคารตดิตัง้ลฟิตและบันไดขึ้นลง  สวนงานกอผนังรอบตัวอาคารไดใช
อฐิบล็อคพิเศษขนาดกวาง ๓๘ เซนตเิมตร ซึ่งอฐิชนดินี้มสีวนผสมของดนิเหนยีว เสนใยจาก
ไม และหนิภูเขาไฟเปนรูพรุนตรงกลาง ทําจากวัสดุธรรมชาตทิี่มคีุณสมบัตเิปนฉนวนเก็บกัก
ความรอนไดเปนอยางด ี สวนวัสดุโครงหลังคาขนาดใหญทําจากไมสนธรรมชาต ิ หลังคามุง
ดวยแผนไมลามเินตบุดวยฉนวนเก็บรักษาอุณหภูมหิลายช้ัน แลวจงึมุงหลังคาช้ันนอกดวย
ทองแดง โดยใชเครนขนาดใหญเพ่ือทําการตดิตัง้โครงหลังคาทัง้หมดจนแลวเสร็จ 

    สําหรับพ้ืนตัวอาคารก็ไดนําหนิออนจากเหมอืงในทองถ่ินของเมอืง Poggio Moiano ที่ตัง้
อยูหางจากวัดไปเพียงไมก่ีกิโลเมตร เปนหนิชนดิเดยีวกันที่นยิมใชตามโบสถตาง ๆ สมัยยุค
โรมันและทําหบีศพของประธานาธิบดจีอหน เอฟ เคเนด ี อกีดวย  สวนงานตดิตัง้ระบบ
ทําความรอนใตพ้ืนหองในตัวอาคารก็แลวเสร็จ 
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บันทกึจดหมายขาวฉบับเดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เลาถึงเหตุการณตอมาวา

  เมื่อสองสามสัปดาหที่ผานมา กัลยาณมติรจากท่ัวทุกมุมโลกตางสอบถามถึงผลกระทบ
จากแผนดนิไหวดวยความหวงใย   ถึงแมวัดสันตจติตารามจะอยูหางจากศูนยกลางแผน
ดนิไหวเพียง ๖๐ กิโลเมตรและรูสกึไดถึงแรงสั่นสะเทอืนอยางรุนแรง แตก็ไมทําใหเกิด
ความเสยีหายหรอืความสูญเสยีใด ๆ แกบุคคลและทรัพยสนิที่วัด  หลายคนคงไดทราบ
ขาวเหตุการณนี้วามีหมูบานหลายแหงพังเสียหายและการสูญเสียชีวิตของประชาชน
ประมาณ ๓๐๐ คน เมื่อคนืวันพระที่ผานมา ทางวัดเราก็ไดมพิีธีสวดมนต อุทศิสวนกุศล 
ใหแกผูที่เสยีชีวติและผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณนี้  รวมถึงแผเมตตาสงกําลังใจให
ผูที่มสีวนใหความชวยเหลอืตาง ๆ ในเหตุการณนี้เปนพิเศษดวย จากแผนดนิไหวครัง้นี้จงึ
เปนสิ่งที่เตอืนใหเราระลกึอยูเสมอวาชีวตินัน้เปราะบางและไมเที่ยงแทแนนอน ซึ่งเราควร
ตระหนักวาการใชเวลาที่เหลืออยูก็เพ่ือทําประโยชนแกตนและบุคคลอื่นอยางดีมีคา
สูงสุด 
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   ในวันที่เกิดเหตุดนิไหวตอนต ี๔ เปนชวงที่วศิวกรผูคุมงานกอสรางอาคาร
อุโบสถมาพักอยูที่วัดพอด ีเขาจงึไดลงไปสํารวจอาคารทันทแีตก็ไมพบความ
เสยีหายใด ๆ และในขณะที่เรากําลังจัดทําจดหมายขาวฉบับนี้ ทมีงานชางก็
กําลังตดิตัง้โครงหลังคากันอยู ซึ่งสวนยอดหลังคาจะเปนลักษณะสถูปเจดยี
หลวงปูชา เนื้อทําจากโลหะสัมฤทธ์ิปดทองมนีํา้หนัก ๔๐๐ กิโลกรัมและสูง
ประมาณ ๓ เมตร สรางถวายโดย คุณไพรัตนและคุณอัจฉรา มหธารทพิย
พรอมดวยครอบครัวจากประเทศไทย  เราคาดวาสถูปเจดยีจะไดรับการสง
มาถึงวัดใหทันพิธีถวายผากฐนิ  ถึงตอนนัน้หลังคาก็คงจะแลวเสร็จ  ในการ
นี้วัดสันตจติตารามไดเตรยีมนมินตพระเถระจากประเทศไทย  มารวมในพิธี
อัญเชิญสถูปเจดยีขึ้นบนหลังคาในโอกาสเดยีวกันนี้ดวย 
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    ในเดอืนตุลาคมป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมผูีเขารวมงานพธีิทอดผากฐินเปนจํานวนมาก
และเปนที่นายนิดอียางยิ่ง ตามที่เลาไวในจดหมายขาวฉบับเดอืนพฤศจกิายน ดังนี้

 “พธีิสุดทายของวันเปนชวงเวลาที่นาประทับใจเปนอยางมาก   เมื่อพระสงฆสวด
เจรญิชัยมงคลคาถา  ในขณะที่ผาคลุมถูกเปดออกและเผยใหเห็นสถูปเจดยีอันงดงาม
ทางดานสถาปตยกรรม ประดษิฐานตัง้ตระหงานอยูบนสวนยอดหลังคาพระอุโบสถ
อยางงดงามยิ่ง   ไดนํามาซึ่งความรูสกึปตยินิดขีองผูมารวมงานและเสยีงแซซอง
อนุโมทนาสาธุการก็ดังขึ้นพรอม ๆ กัน ”

(สามารถรับชมวดีโีอที่บันทกึเหตุการณสําคัญในวันนัน้ไดจากทางอนิเตอรเน็ต) 
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  การดําเนนิงานกอสรางไดเริ่มขึ้นอกีครัง้ หลังจาก
หยุดพักเปนเวลาหลายสัปดาห ชางไดนําทองแดงขึ้น
ไปมุงหลังคาทัง้หมด ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในระยะ
เวลาไมกี่สัปดาหนี้ หลังจากนัน้คงจะเริ่มการตดิตัง้
สะพานไมเชื่อมตอเขาสูชัน้อุโบสถ
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  เดือนมถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๐ การมุงหลังคาและปูพื้นก็เสร็จ
เรยีบรอย จงึไดประกอบพธิบีรรจุพระบรมสารรีกิธาตุและพระอรหันต
ธาตุขึ้นสูเจดียบนยอดหลังคาอุโบสถ  มพีระสงฆรวมประกอบพธิ ี๑๘ 
รูป โดยมหีลวงพอเล่ียม ฐติธัมโม เปนประธานในพธิ ี รวมถงึมพีระ
เถรานุเถระมารวมงานอีกหลายรูป เชน หลวงพอเอนก ยสทนิโน, 
หลวงพอจันดี กันตสาโร, หลวงพอลัย ทปีธัมโม, หลวงพอญาณธัมโม 
เปนตน พรอมดวยศรัทธาญาตโิยมเขารวมพธิปีระมาณ ๗๐๐ คน นับ
เปนอีกหนึ่งวันที่งดงามและมคีวามสําคัญเปนอยางยิ่ง
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    ในเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เราไดรับอนุญาตใหใชอาคารอุโบสถเปน
สถานที่จัดงานวันสงกรานต  โดยมพีระอาจารยอมโร เจาอาวาสวัดอมราวด ี
ประเทศอังกฤษ ไดเมตตาเดนิทางมารวมงานนี้ จดหมายขาวฉบับเดอืน
มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เลาถงึเรื่องราวตอมาวา 

   “ทุกคนมคีวามรูสกึยนิดตีอการเปดใชอาคารใหมหลังนี้ โดยจะเริ่มใชเปน
ธรรมศาลาเพื่อการสวดมนตทําวัตรเชา-เย็นเปนประจํา ศาลาที่กวางขวาง
และตกแตงอยางเรียบงายชางเอื้อประโยชนตอการเจริญสมาธิภาวนาอยาง
มาก ซึ่งก็ตรงกับความประสงคของการกอสรางอาคารหลังนี้  เราตัง้ใจจะคง
ความเรยีบงายไวโดยไมนําวัตถุหรอืภาพมาตกแตงบนผนัง เนื่องจากสถานที่
ทองเที่ยวเพื่อกระตุนความเพลดิเพลนินัน้มจีํานวนมากพอแลว  ในขณะที่
สถานที่สัปปายะเรยีบงายนัน้หาไดยากยิ่ง การที่เรามหีองขนาดใหญโลง
กวาง มเีพยีงองคพระประธานเทานัน้ ก็สะทอนใหเห็นวาเราตองการเนนไปสู
เสนทางการตื่นรู เพื่อใหบุคคลเขาถงึสภาวะผูรู โดยสละออกซึ่งสิ่งรุงรัง จน
พัฒนาใหเกดิความเขาใจที่ถูกตองชัดเจน ดวยความสงบสุขภายในและนําไป
สูความเปนอสิระจากทุกขทัง้มวล” 
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ขาวอันนายินดี

๓๐ ป วัดสันตจิตตาราม 

 “ปจจุบันการกอสรางอุโบสถไดดําเนนิมาเกอืบแลวเสร็จ แตสภาพการเงนิของวัดตอง
ประสบกับสภาวะที่ตดิขัดและมปีญหาจนไมสามารถดําเนนิการใหเสร็จทันงานฉลองได  เมื่อ
ทานพระอาจารยชยสาโรไดยนิและทราบถึงปญหานี้แลว ทานก็ไดเมตตาแจงความประสงค
บอกกลาวแกญาตโิยมผูอุปฏฐากของทาน  เพ่ือจัดหาทุนทรัพยสําหรับสนับสนุนโครงการ
กอสรางอาคารอุโบสวัดสันตจติตารามใหแลวเสร็จ จงึไดเกิดโครงการจัดหาระดมทุนทรัพย
ขึ้นในประเทศไทย โดยมชีื่อโครงการวา “โรมรมณยี” ซึ่งมคีุณศรวีรา อสิสระ เปนประธาน
จัดงาน ทําใหสามารถระดมทุนสนับสนุนการกอสรางอุโบสถวัดสันตจติตารามจนเสร็จ
สมบูรณในป พ.ศ. ๒๕๖๓”
  ขาวดอีกีเรื่องที่ควรแกการอนุโมทนาคอื สหภาพชาวพุทธอติาเลยีน (Italian Buddhist 
Union) ก็ไดอนุมัตงิบประมาณจํานวนหนึ่งเพ่ือสมทบทุนสนับสนุนการกอสรางอาคารอุโบสถ
หลังนี้ โดยปจจัยมาจากเงนิบรจิาคของผูเสยีภาษภีายใตชื่อวา “Otto per Mille” หวังวาปจจัย
ที่เกิดขึ้นจากทัง้สองสวนนี้ คงเพียงพอเพ่ือดําเนนิโครงการสวนที่เหลอืใหเสร็จ ซึ่งไดแกการ
ปรับภูมทัิศนบรเิวณรอบอาคารและอื่น ๆ จงึคาดหวังวาจะดําเนนิการทุกอยางใหเสร็จสิ้น
ภายในปนี้   แตอยางไรก็ตามวัดไดมกีารวางแผนที่จะมพิีธีการเฉลมิฉลองอุโบสถอยางเปน
ทางการในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะเปนปที่วัดสันตจติตารามกอตัง้ครบ ๓๐ ปพอด ีและคาดวา
เราคงจะมเีวลาเพียงพอสําหรับเตรยีมการจัดงานดังกลาว
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   จดหมายขาวฉบับเดอืนมถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กลาวถึงเรื่องการปรับปรุงอกีหนึ่งโครงการ
ไวดังนี้วา   
   “นอกเหนอืจากการกอสรางอุโบสถแลว ปจจุบันที่วัดไดมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครัง้
สําคัญหลายประการ โดยอาคารสเีหลอืงหลังเกาซึ่งเคยเปนอาคารหลักที่ใชประกอบพิธีกรรม
ตาง ๆ ของวัดมาเปนเวลานาน  ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช้ันลางทัง้หมดเปนหองครัวขนาด
ใหญเพ่ือรองรับคนจํานวนมาก สวนช้ันบนก็ไดมกีารปรับปรุงหองนํา้ใหม และไดเปลี่ยนหอง
ทํางานเปนหองพักเจาอาวาส สวนหลังคาก็ไดตดิตัง้แผงโซลาเซลล ขนาด ๒๑ กิโลวัตตเพ่ือ
ผลติไฟฟาสําหรับใชในวัด การประกอบกิจกรรมตาง ๆ  ของวัด ก็ไดยายไปประกอบพิธีที่อุโบสถ
หลังใหม ใชธรรมศาลาช้ันบนเปนสถานที่ทําวัตรเชาและทําวัตรเย็น ช้ันถัดลงมาเปนหองสมุด 
หอฉันและหองพักรับรองพระภกิษุ  ปจจุบันพระอาจารยฉันทปาโล พระอาจารยปรชีา และ
พระอาจารยมหาปญโญ ไดยายเขามาพักช่ัวคราวยังช้ันสองของอาคารนี้ สําหรับช้ันลางสุดได
ดําเนนิการกอสรางคบืหนาไปมากแลว ทัง้เพดาน ประตู หนาตาง และ หองนํา้ก็ไดรับการตดิ
ตัง้เสร็จเกอืบทัง้หมด สวนระบบไฟฟาจากแผงโซลาเซลลก็ตดิตัง้พรอมใชงาน  รอเพียงชางไฟ
เขามาแกไขปญหากระแสไฟฟาไมเสถียรกอนเริ่มเปดใชงานลฟิต” 

    สรุปรวม สิ้นป พ.ศ. ๒๕๖๒ การกอสรางอาคารอุโบสถทัง้สามช้ันก็เสร็จสิ้น รวมทัง้โรงครัว
ใหมที่ไดรับการปรับปรุงตดิตัง้อุปกรณตาง ๆ ใหไดมาตรฐานก็แลวเสร็จเชนกัน ตอดวย
โครงการเริ่มปรับปรุงบานนิโรธเพ่ือใชเปนที่พักรับรองคณะสงฆที่จะเดินทางมารวมพิธีฉลอง
อุโบสถในเดอืนมถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หวงเวลาแหงการภาวนาชวงฤดูหนาวยังคงดําเนนิตอ
ไป พรอมกับเสยีงรถขุดดนิที่ทํางานอยูรอบวัด ดวยหวังวาเราจะปรับภูมทัิศนและจัดแตงสวน
ใหสวยงาม เสร็จทันงานฉลองครบรอบสามสบิปแหงการกอตัง้วัดสันตจติตาราม
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      อาตมาเห็นวาหากจะเอยรายนามผูที่ควรไดรับการขอบคุณมาทัง้หมด คงจะ
ยาวเกินพ้ืนที่ของหนังสอืเลมนี้และคงจะไมครบถวนเปนแนแท ทุกทานที่มสีวนใน
การรวมพัฒนากอตัง้วัดสันตจติตารามตลอดระยะเวลา ๓๐ ปที่ผานมา ทาน
เหลานัน้ควรไดรับการกลาวคําอนุโมทนาทัง้สิ้น ดวยกฏแหงกรรมตามหลักธรรม
คําสอนแหงพระพุทธศาสนา ผูที่กระทําความดยีอมไดรับผลดตีามกุศลเจตนาถวน
ท่ัวกัน 

    อยางไรก็ตามมปูีชนยีบุคคลอยูสองทานที่ควรกลาวถึงเปนอยางยิ่งเพราะเปน
บูรพาจารยของพวกเราคอื หลวงปูชา สุภัทโท และ หลวงพอสุเมโธ ศษิยชาวตาง
ประเทศรูปแรกของหลวงปูชา หากปราศจากความเมตตาธรรมและกุศโลบายใน
การอบรมสั่งสอนศษิย  รวมถึงปฏปิทาอันงดงามในการประพฤตปิฏบัิตจิากทัง้
สองทานแลว วัดสันตจติตารามคงจะไมเกิดมปีรากฏใหเห็นเชนในปจจุบันนี้ได 

    นอกจากนัน้ยังมฆีราวาสอกีสองทานที่ควรเอยนามและอนุโมทนาไว ณ โอกาส
นี้คอื คุณวนิเชนโซ ปกา (Vincenzo Piga) ชาวอติาเลยีน และ คุณนัฏชร ี ธนา
นันท ถึงแมทานทัง้สองจะลวงลับไปแลว แตทัง้สองทานก็เปรยีบเสมอืนบดิาและ
มารดาของวัดสันตจติตาราม  เราจงึตัง้ใจที่จะจารกึชื่อลงบนศลิาที่ดานหนา
อุโบสถเพ่ืออุทศิเปนเกียรตแิกบุคคลทัง้สองอกีดวย

      อาตมาจงึขอกลาวคําอนุโมทนากับทุกทานผูมสีวนสนับสนุนการกอตัง้วัดแหง
นี้ ทัง้ฆราวาสและคณะสงฆจากประเทศตาง ๆ ที่เคยอยูพํานักที่นี่ในระยะเวลา
หลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมจีติศรัทธาบรจิาคสนับสนุนชวยใหการ
กอสรางวัดและอุโบสถสําเร็จลุลวงดวยดแีละงดงาม  ตลอดทัง้ผูมสีวนเก็บ
รวบรวมถายทอดเรื่องราวและภาพถายในอดตีจนถึงปจจุบัน  รวมถึงผูมสีวนใน
การจัดทําจัดพิมพหนังสอืเลมนี้เปนอยางสูง

     ถึงแมวาเต็นทผาใบที่เคยใชประโยชนเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนา มานาน
ถึง ๒๑ ป ไดถูกรื้อถอนออกไป แตในปจจุบันก็ถูกแทนที่ดวยอาคารอุโบสถหลัง
ใหมที่สรางขึ้นอยางงดงามแข็งแรงมั่นคงถาวร อาตมาจงึหวังเปนอยางยิ่งวา
อาคารอุโบสถหลังนี้จะเปนประโยชนและสรางแรงศรัทธาความเลื่อมใสใหแก
อนุชนรุนหลังสบืตอไปตลอดกาลนาน

   สุดทายนี้ อาตมาขอกราบนอบนอมสักการะและรําลกึถึงพระคุณ แหงองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเคยทรงพระชนมชีพอยูเมื่อครั้งอดีตกาลนานมา
แลว หากปราศจากพระพุทธองคก็คงจะไมมพุีทธธรรมคําสอนปรากฏตอโลกนี้
ไดเลย  

พระอาจารยฟลปิ ฉันทปาโล 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓   

คําอนุโมทนา
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