กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรี ยน สาธุชนผู้ใจบุญทัง5 หลาย

การซื&อบ้ านเพื-อเป็ นทีพ- าํ นักของพระสงฆ์
ได้ สําเร็จลงด้ วยดี

คณะกรรมการวัดป่ าซาราโซต้ าได้ รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดโดยเสมอมาทางเวปไซต์
https://www.sarasotaforestmonastery.org นอกจากการให้ ข้อมูลผ่านสือE ทางอินเตอร์ เน็ต
แล้ ว เรายังได้ ทําจดหมายข่าวเพืEอรายงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมทังความคื
J
บหน้ าในการดําเนินงานของวัดให้
มากทีEสดุ เพืEอให้ ทกุ ท่านทราบถึงงานทีEเราทํา และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจได้ ร่วมกิจกรรมทีEจะมีตอ่ ไปในอนาคต

ขอขอบคุณสาธุชนทุกท่ านทีบ- ริ จาคเงิ น
ทําบุญกับวัดป่ าซาราโซต้ าตลอดเวลาที5ผา่ น

งานก่ อสร้ างวัด

มา รวมทั&งผูบ้ ริ จาคเพื-อการซื&อบ้ านหลังนี&

อย่างทีEเคยรายงานมาแล้ ว การก่อสร้ างศาลาอเนกประสงค์และกุฏิสงฆ์ รวมทังการปรั
J
บพื JนทีEก่อนการ
ก่อสร้ าง มีคา่ ประเมินเป็ นจํานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ (USD)

โดยเฉพาะเจาะจง ทําให้การซืGอบ้านสําเร็จ
ไปด้วยดี คณะกรรมการตัดสิ นใจเลือกซืGอ
บ้านที5เคยเช่าอยู่หลังนีG เพราะมีอาณาเขต
ติดต่ อกับทีด- นิ ของวัด สั ญญาในการซื&อขายได้
เสร็จสมบูรณ์ ลงเมื-อวันที- ๓ มกราคม ๒๕๖๓
ค่ าใช้ จ่ายในการซื&อบ้ านนี& เป็ นจํานวนเงินทั&งสิ&น
๑๒๕,๙๔๖.๙๐ ดอลล่ าร์

520 Lewis Street, Englewood, Florida

ความระมัดระวังในการวางแผนเป็ นสิงE จําเป็ น กฎหมายกําหนดว่าเราต้ องจัดการกับสิงE แวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ ทังก่
J อนและระหว่างการก่อสร้ าง การปกป้องสัตว์ป่าสงวนเป็ นสิงE จําเป็ น เราชาวพุทธเข้ าใจเป็ น
อย่างดี การไม่ทําร้ ายสัตว์เป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนีEงในการปฏิบตั ติ ามหลักการของพระพุทธศาสนา ทีEดนิ
ส่วนหนึงE ของวัดได้ ถกู ระบุให้ เป็ นป่ าสงวน เจ้ าของทีEมีหน้ าทีEบํารุงรักษาตามวิธีและขันตอนที
J
Eกฎหมาย
กําหนด ก่อนหน้ านี Jเจ้ าหน้ าทีEของรัฐได้ เข้ ามาสํารวจทีEดนิ และได้ แยกแยะต้ นไม้ ตา่ ง ๆ ทีEจะต้ องกําจัด และ
ต้ นไม้ ทีEจะต้ องตัดเพืEอการเตรี ยมทีEสาํ หรับการก่อสร้ าง เป็ นจํานวนร้ อยกว่าต้ น การกําจัดต้ นไม้ เหล่านี Jเป็ น
ขันตอนที
J
Eละเอียดอ่อน และต้ องใช้ ผ้ เู ชีEยวชาญในการดําเนินการ ค่าใช้ จา่ ยในส่วนนี Jเคยมีการประเมินไว้
เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ กฎหมายกําหนดไว้ ชดั เจนว่าเราจะต้ องเตรี ยมโครงสร้ างเบื Jองต้ นก่อนทีEจะมีการ
ปลูกสร้ างใด ๆ ทังสิ
J Jนด้ วยการจัดการสาธารณูปโภคระดับพื Jนดิน ใต้ พื Jนดิน และเหนือพื Jนดิน อาทิเช่น ท่อ
ระบายนํ Jา บ่อเก็บกักนํ Jา ป่ าสงวน ถนน ท่อนํ Jา ท่อระบายนํ Jา ทางเดิน ลานจอดรถ ฯลฯ ก่อนการก่อสร้ าง
ค่าใช้ จา่ ยในขันตอนนี
J
Jประเมินว่ามากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ ด้ วยเหตุนี Jคณะกรรมการจึงตัดสินใจชะลอ
การก่อสร้ างไว้ ก่อน จนกว่าจะมีทนุ ทรัพย์เพียงพอทีEจะทําให้ งานสําเร็จ
คณะกรรมการของวัด ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านทีEเข้ ามาช่วยดูแลสถานทีE รวมทังการทํ
J
าและดูแล
สวนหย่อมรอบบริ เวณทีEพํานักสงฆ์
ขณะนี Jทางวัดได้ เป็ นเจ้ าของบ้ านทีEเคยเช่าหลังนี Jแล้ ว บางทีการเพิEมความแน่ใจ และความอิสระในการใช้
บ้ าน จะทําให้ สถานทีEนี Jเป็ นทีEนา่ สนใจของพระสายวัดป่ าทีEจะมาปฏิบตั ธิ รรมทีEนีE ทางวัดตังใจที
J Eจะบํารุงรักษา
สถานทีEให้ เหมาะสมกับการเป็ นวัดป่ าตามหลักของวัดป่ าไทยตลอดเวลา จะไม่ใช้ ทีE นี Jเป็ นทีEชมุ นุมทางสังคม
นอกจากบ้ านทีEพํานักสงฆ์แล้ ว เรายังมีศาลาอีก ๓ หลังในป่ าเพืEอใช้ ในการปฏิบตั ธิ รรมและนังE สมาธิ

ถึงแม้ วา่ ชาวบ้ านทีEอยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้ ๆ วัดจะยินดีสนับสนุนกิจกรรมของเราเป็ นอย่างมาก แต่เราต้ อง
เข้ าใจอย่างหนึงE ว่า ถนนลีวีส (Lewis Street) ทีEเราใช้ เป็ นทางเข้ าออกอยูใ่ นปั จจุบนั นี J เป็ นถนนสําหรับบุคคล
บ้านหลังนี5เป็ นที:พาํ นักของสงฆ์แล้ว
ทัวE ไป ไม่ใช่ถนนสําหรับเขตธุรกิจ (กฎหมายมองว่าวัดเป็ นธุรกิจแบบไม่ค้ากําไร) มันเป็ นเรืE องของ
จรรยาบรรณในการอยูร่ ่วมกัน ซึงE สอดคล้ องกับหลักธรรมในพุทธศาสนา เราต้ องเคารพในความเป็ นส่วนตัวของท้ องถิEน และไม่คกุ คามความสงบสุขของเพืEอนบ้ าน ฉะนันJ
เราต้ องทําถนนเข้ าออกจากถนนสจ๊ วต (Stewart Street) ในเร็ว ๆ นี J ซึงE จะเป็ นถนนแบบทีEมีทอ่ ด้ านล่างให้ นํ Jาผ่านได้
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การสรรหาเจ้ าอาวาสและพระสงฆ์ ทC จี ะมาอยู่จาํ พรรษาอย่ างถาวร
เรามีความปลาบปลื Jมยินดีเป็ นอย่างมากทีEทา่ นเทียบตกลงรับนิมนต์มาจํา
พรรษาระยะยาว อยูท่ ีEวดั ป่ าซาราโซต้ าของเรา พวกเราซาบซึ Jงกับคําสอนและ
การสนทนาธรรมะกับท่านในอดีต และยินดีเป็ นอย่างมากทีEมีโอกาสเช่นนี Jอีก

งานบุญทอดกฐิน

คณะกรรมการยังคงดําเนินการค้ นหาเจ้ าอาวาส และพระสงฆ์ทีEจะมาอยูจ่ ํา
พรรษาอย่างถาวร จุดประสงค์ของเราคือการหาพระสงฆ์ทีEบวชและปฏิบตั ใิ น
สายวัดป่ าในพระพุทธศาสนา การเสาะหาพระนักเทศน์ ทีEมีความชํานาญในการ
เทศนาและคําสอน และชี Jแนะนําเราเป็ นผู้นบั ถือศาสนา
ในระหว่างทีEกําลังอยูใ่ นขันตอนการสรรหาพระภิ
J
กษุสงฆ์ทีEจะมาจําพรรษาอย่าง
ถาวร คณะกรรมการวัดได้ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ผ้ ปู ฏิบตั ติ ามสายวัดป่ ามาจํา
พรรษาเป็ นการชัวE คราว เพืEอให้ ญาติโยมได้ มีโอกาสฟั งและศึกษาธรรมะอย่าง
ต่อเนืEอง อาทิเช่น ท่านอาจารย์เทียบจากวัดนอร์ ทแคโรไลนา ท่านเดวิดจากวัด
ป่ าธรรมศาลา (รัฐมิชิแกน) ท่านโรเบิร์ตจากวัดป่ าอรัญญธรรมาราม (รัฐ
เวอร์ จิเนีย) ท่านวิลาสาจากประเทศมาเลเซีย ท่านอาจารย์เจีpยบ และ ท่านรอน
จากวัดเมตตา ซานดิเอโก (รัฐแคลิฟอร์ เนีย) นอกจากนี Jแล้ ว ในช่วงสองปี ทีEผา่ น
มา วัดป่ าซาราโซต้ าของเรายังได้ มีพระเกจิอาจารย์หลายรูปด้ วยกันมาโปรด
ได้ แก่ หลวงปู่ ทองอินทร์ แห่งวัดป่ ากุง จังหวัดร้ อยเอ็ด ท่านเจ้ าคุณวิทรู ธรรมา
ภรณ์ (สมบัติ ปวิตโต) เจ้ าอาวาสวัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม ท่านเจ้ าคุณ
วิจิตรธรรมภาณี เจ้ าอาวาสวัดฟลอริ ด้าธรรมาราม (เมืองคิสซิมมีE) ยังความ
ปลาบปลื Jมปิ ตใิ ห้ แก่พวกเราชาววัดป่ าซาราโซต้ าเป็ นอย่างมาก และนับเป็ นบุญ
กุศลของพวกเรา ทีEได้ มีโอกาสกราบและฟั งธรรมะ จากพระเถระผู้ใหญ่ทีEได้
เมตตา รับนิมนต์ มาถ่ายทอดธรรมะให้ แก่พวกเรา

พิธีถวายผ้ ากฐิ น

ในเดือนกุมภาพันธ์นี J วัดป่ าซาราโซต้ าได้ นิมนต์ทา่ นเจ้ าคุณกาเข่ง เขมโก จาก
วัดสันติวนาราม ประเทศมาเลเซีย และพระอาจารย์เจีpยบ อัคครธัมโม (พระ
สาโรจน์ เทพพิทกั ษ์ ) จากวัดเมตตา เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์ เนีย พระทังJ
สองรูปนี Jได้ อปุ สมบทมาเป็ นเวลามากกว่า ๓๐ พรรษา
หลวงปู่ ทองอินทร์ มีกําหนดทีEจะมาอเมริ กาในเดือนมิถนุ ายน เป็ นเวลาประมาณ
๒ อาทิตย์ ทางคณะกรรมการได้ นิมนต์ทา่ นมาวัดป่ าซาราโซต้ า ๑ อาทิตย์ ส่วน
จะเป็ นวันไหนนันJ เราจะแจ้ งให้ ทราบเมืEอเราได้ กําหนดวันทีEแน่นอนแล้ ว
เนืEองจากญาติโยมส่วนมากต้ องทํางานในวันธรรมดา เราหวังว่าหลวงปู่ จะเปิ ด
โอกาสให้ ญาติโยมได้ เข้ ากราบไหว้ ในช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์ทีEวดั
คณะกรรมการวัดป่ าซาราโซต้ า ขอขอบพระคุณ คุณลุงจอห์น และป้าแดงของ
เรา ทีEได้ ให้ ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดเราเรืE อยมาโดย
สมํEาเสมอ ท่านทังสองเป็
J
นผู้ชี Jแนะและให้ คําปรึกษาแก่คณะกรรมการมาโดย
ตลอด

วัดป่ าซาราโซต้ าได้ มโี อกาสจัดงานทอดกฐิ นอีกครั> ง ด้ วยความกรุ ณาของท่ านเจ้ าคุณวิจิตร
ธรรมภาณี เจ้ าอาวาสวัดฟลอริ ด้าธรรมาราม (เมืองคิสซิ มมี)G ทีGท่านได้ นาํ พระสงฆ์ มาร่ วม
ประกอบพิธี งานกฐิ นต้ องใช้ พระ ๕ รู ปเป็ นอย่ างน้ อย ทางวัดซาบซึ >งในความเมตตากรุ ณา
จากท่ านเป็ นอย่ างมาก ท่ านเทียบก็เป็ นกําลังสําคัญทีGทาํ ให้ งานสําเร็ จได้ โดยราบรืG นด้ วยดี
ดร. วิกรมและภรรยาเป็ นประธานในงานทอดกฐิ นครั> งนี >

ถ้ าท่านใดมีความคิดเห็น เกีEยวกับการนิมนต์พระมาจําพรรษาทีEวดั ป่ าซาราโซต้ า
เป็ นการชัวE คราว หรื อถาวร โปรดเสนอความคิดเห็นของท่านต่อคณะกรรมการ
เมืEอท่านมีโอกาสสนทนากับพระสงฆ์ โปรดแสดงเจตจํานงในเรืE องเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของวัดให้ ทา่ นทราบ
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การปฏิบตั วิ ปิ ั สสนากรรมฐาน
ท่านเทียบกําลังจะกลับมาประจํา ณ วัดป่ าซาราโซต้ าในช่วงปลายเดือนมีนาคม
นี J ในเวลานันเราจะกลั
J
บมาปฏิบตั วิ ิปัสสนากรรมฐานเป็ นประจําอีกครังJ หนึงE
คณะกรรมการจะแจ้ งรายละเอียดให้ ทกุ ท่านทราบ เมืEอเราได้ ปรึกษาท่านเทียบ
เป็ นทีEแน่นอนแล้ ว

การจัดกิจกรรมเพืCอหารายได้ เข้ าวัด

การดําเนินงานของวัด รวมทังการนิ
J
มนต์พระภิกษุสงฆ์มาจําพรรษาทีEวดั และ
งานก่อสร้ างทีEจะมีขึ Jนในอนาคตนันต้
J องอาศัยจตุปัจจัยจากญาติโยมบริ จาคกัน
มา ทางวัดต้ องจัดงานเพืEอหารายได้ เข้ าวัดอย่างต่อเนืEอง เรากําหนดการจัดงาน
เพืEอหารายได้ ครังJ หน้ าในวันทีE ๑๘ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ณ เวนิชกาเด้ นท์ (ทีE
เดิม 406 Shamrock Blvd., Venice, Florida 34293)
เรายังต้ องการอาสาสมัครเพิEม เรี ยนเชิญทุกท่านทีEสนใจค่ะ

ด้ วยรั กและเมตตา,

จากคณะกรรมการวัดป่ าซาราโซต้า
Sarasota Forest Monastery
520 Lewis Street, Englewood, Florida 34223

ติดต่ อทางวัด:
โทรศัพท์ -English 517-614-2047 – Matt Sabo
Thai: 941-993-2340 – Gob (กบ) Moore

หลวงปู่ ทองอินทร์ เขียนยันต์ และชืG อของท่ าน พร้ อมกล่ าวว่ า “บ้ านนีเ> ป็ นของพระสงฆ์ แล้ ว”

อีเมล -- SarasotaForestMonastery@gmail.colm
เวปไซต์ -- www.SarasotaForestMonastery.org
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Visit us at www.SarasotaForestMonastery.org
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