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ในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2552 คณะสงฆ์ มีพระครู พิเนตศาสนคุณ พระปลัดประสงค์ ปริ ปุ ณโณ
แห่งวัดป่ าโคเปนเฮเกน และ พระครู ใบฏีกาอํานาจ โอภาโส และพระครู สงั ฆรักษ์ ปารมี สุ รยุทโธ แห่ง
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วัดพระธาตุผาแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางผ่านมายังเมืองเวโรน่า โดยการนิมนต์ของครอบครัว
คุณสุ มนั ทนา เกิด กูล(คุณหญิง) และทนายความนายซิ ลเวียว มาร์ ซารี่ ได้ขอให้พระสงฆ์เดินทางผ่านมา
แวะพัก และเยีย่ มชาวพุทธในเมืองเวโรน่า เนื่องจากแม่ คือนางศุภลักษณ์ กุลวงษ์ (คุณอิ๋ว) ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา เมื่อมาพักได้บอก เจตนาที่อยากจะสร้างวัดเพื่อชุมชนคนไทยเพราะเห็นประโยชน์ใน
พระพุทธศาสนาต่อชุมชน บริ เวณรอบเมือง เวโรน่า ประเทศอิตาลีซ่ ึ งห่างจากกรุ งโรมประมาณ 500600 กิโลเมตร (ห่างจากวัดป่ าโคเปนเฮเกนประมาณ 1,400-1,500 ก.ม และ 9,000 ก.ม จากประเทศไทย)
ที่ต้ งั วัดห่างจากตัวเมืองเวโรน่า 4 6 ก.ม โยมได้ต้ งั ใจจะทํามานานแล้วแต่ไม่สามารถกําเนิดขึ้นมาได้
คณะพระสงฆ์ได้พิจารณาได้เห็นศรัทธาตั้งมัน่ ของครอบครัวคุณอิ๋ว และคุณหญิง ที่มีเจตนาใน
การที่อยากจะสร้างวัดไทยในประเทศอิตาลี คณะพระสงฆ์ได้เริ่ มบริ จาคกองทุนเริ่ มต้นจากปั จจัยที่ญาติ
โยมถวายเริ่ มทุนในการที่จะสร้างวัด โดยมีประชาชนชาวไทย ชาวอิตาลีพทุ ธ และ เมืองใหญ่ที่ใกล้เคียง
มีเมืองมิลาน และ เมืองเวนิส ที่เป็ นเมืองใหญ่ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกห่างจากเมือง เวโรน่า
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ได้รวมตัวกันจัดงานเพื่อรวบรวมการตั้งวัดเมื่อปี 2552 โดยจัดงานแรกคือ
งานลอยกระทง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 และงานสงกรานต์ ในปี 2553 เพื่อสื บทอดวัฒนธรรมไทย
และรวบรวมทุนในการหาสถานที่ถาวรเป็ นที่ต้ งั วัด ของชุมชนคนไทย เพื่อเผยแผ่วฒั นธรรม ประเพณี
อันดีงามของชาวพุทธในประเทศอิตาลี
ในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2553 พระครู ใบฏีกาอํานาจ โอภาโสได้เดินทาง

ไปประเทศเดนมาร์ก

สวีเดน เยอรมนี เช็คโกสวาเกีย ออสเต รี ย สวิสเซอร์ แลนด์ อิตาลี และสเปน ได้ใช้ความสามารถในทาง
ศิลปะวาดภาพ และบอกข่าวการสร้างวัดที่ประเทศอิตาลี ได้รวบรวม ปั จจัยจากภาพที่วาดไว้ และจัด
ทอดผ้าป่ าหาทุนในการที่จะหาสถานที่ถาวร โดยปรารภอายุไขว่าจะไม่ยนื ยาว ปรารถนาจะให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 2-3 ปี และมีคณะผ้าป่ าจากประเทศไทยกลุ่มที่ 2 โดยการนําของคุณอั ญชลีพร กุสุม ภ์ ในนาม
บริ ษทั เอเอสทีวี ประเทศไทยได้นาํ คณะจากประเทศไทย มาทอดผ้าป่ า ที่สถานที่ต้ งั ปั จจุบนั นี้ดงั ภาพ
ข้างบน เป็ นโรงแรมที่มีหอ้ งพัก 21 ห้อง โดยตกลงราคาซื้ อรวมภาษีในราคาประมาณ 370,000 ยูโร (สิ บ
ห้า-สิ บหกล้านบาท) วันงานทอดผ้าป่ ามีท่านอัครราชทูตพีรศักดิ์ จันทวริ นทร์ เดินทางมาจากกรุ งโรม
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เป็ นตัวแทนของทางการประเทศไทย มาร่ วมงานเป็ นพยานในการรับผ้าป่ าและกล่าวอนุโมทนา ผูท้ ี่มา
ร่ วมกันดําเนินการสร้างวัดในประเทศอิตาลีครั้งนี้เป็ นการให้ของคนไทยจากเมืองไทยและ ชาวพุทธใน
สหภาพยุโรปร่ วมกัน
คณะกรรมการวัดได้ทาํ สัญญาชื้อขายกันเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ในวโรกาส ปี มหา
มงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ ใน
ปี นี้ กุศลผลบุญที่ได้ร่วมกันสร้างวัด ญาณสังวร เวโรน่าในโอกาสนี้เป็ นประโยชน์กบั ชาวไทย-โลกทุก
ท่าน และขอน้อมเกล้าถวายเป็ นพระราชกุศล

จะทําพิธีเปิ ดเป็ นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.

2554 โดยมีพระเทพปริ ยตั ิวมิ ล ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย และกรรมการบริ หาร / ห้วหน้าสํานักงาน เลขานุการ สํานักฝึ กอบรมพระธรรมทูตไป
ต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ และ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุ งโรม นายสมศักดิ์
สุ ริยวงศ์ ประธานฝ่ ายฆราวาส ในมหาสมาคม รับทราบการมีวดั ญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี
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บริ เวณที่ต้ งั วัดญาณสังวร เวโรน่า ล้อมรอบด้วยภูเขา ป่ าไม้ธรรมชาติ เป็ นสถานที่สปั ปายะ สงบ
ร่ มรื่ น จะเป็ นวัดที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ ณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานพระนามเป็ นชื่อวัดญาณสังวร
เมื่องเวโรน่า ประเทศอิตาลี เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจให้กบั พุทธศาสนิกชนในประเทศอิตาลี และสหภาพ
ยุโรป เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 วัดมีพ้ืนที่ดินขนาดกว้าง 3,269 ตารางเมตร(ประมาณ 2 ไร่ ) มี
พื้นที่อยูอ่ าศัย 910 ตารางเมตร มีหอ้ งพักหลับนอนได้จาํ นวน 21 ห้อง มีหอ้ งครัวทําอาหารแบบ
มาตรฐาน ห้องทานอาหารดัดแปลงเป็ นห้องสวดมนต์ และที่ ตั้งพระประธาน อาคารหลังนี้เดิมเป็ น
อาคารที่ใช้ทาํ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จึงมีความสะดวกพร้อมใช้งานดัดแปลงเป็ นวัด ใช้งานได้เลย
ได้รับทราบการเริ่ มก่อตั้งวัดญาณสังวร เวโรน่า จาก กรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหภาพ
ยุโรป ในการประชุมสมัยวิสามัญประจําปี ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553
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ปั จจุบนั ได้รวบรวมเงินได้ 200,000 (สองแสนยูโร) และได้ทาํ การเซ็นสัญญาซื้ อและจะจ่ายส่ วน
ที่เหลือให้แล้วเสร็ จภายใน 2 ปี โดยกําหนดเจ้าภาพผูบ้ ริ จาคจํานวนเงิน 300,000 บาท (7,000 ยูโร)จะนํา
ชื่อติดให้ที่หน้าห้องพักของโรงแรมเพื่อเป็ นอนุสรณ์การสร้างวัดญาณสังวร เมืองวีโรน่า ประเทศอิตาลี
หลังจากที่ได้ตกลงสร้างวัดแน่นอนก็มีพระจากวัดป่ าโคเปนเฮเกนมาอยูป่ ระจํา และจําพรรษา
แรกที่เมืองเวโรน่า ในปี 2553 -2554 มี พระวรัญ�ู ธัมมปทีโป และพระมหาบุญยัง โกสโล ทําหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบ พระสงฆ์ ที่เคยเดินทางมาเมืองเวโรน่า มี พระสวัสดิ์ อภโย, พระวรัญ�ู ธัมมปทีโป ,
พระมหาชํานาญ อภิชโย, พระวีระศักดิ์ ผาสุ โก, พระมหาคัมภีร์ คําภิโร , พระมหาพิทกั ษ์ สุ รกฺขิโต

คณะลูกศิษย์ วัดพระธาตุผาแก้ ว
รุ่นแรกที่เดินทางมาที่เวโรน่า อิตาลี
และ ณาติโยม กลุม่ แรก ที่อาราธนา
นิมนต์ พระสงฆ์ ให้ มาช่วยสร้ างวัดที่
เมืองเวโรน่า สถานที่บ้านของ
ทนายความซิลเวียว มาร์ ซารี่
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ภาพวันเปิ ดวัดญาณสงั วร เวโรน่า อิตาลี เมือ
่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554

สุขา สงั ฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีนําความสุขมาให ้
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