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กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

เรียน สาธุชนผู้ใจบุญทั 5งหลาย 

คณะกรรมการวดัป่าซาราโซต้าได้รายงานกิจกรรมตา่ง ๆ ของวดัโดยเสมอมาทางเวปไซต์ 

https://www.sarasotaforestmonastery.org  นอกจากการให้ข้อมลูผา่นสืEอทางอินเตอร์เน็ต

แล้ว เรายงัได้ทําจดหมายขา่วเพืEอรายงานกิจกรรมตา่ง ๆ รวมทั Jงความคืบหน้าในการดําเนินงานของวดัให้

มากทีEสดุ เพืEอให้ทกุทา่นทราบถงึงานทีEเราทํา และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมทีEจะมีตอ่ไปในอนาคต 

งานก่อสร้างวัด 

อยา่งทีEเคยรายงานมาแล้ว การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และกฏิุสงฆ์ รวมทั Jงการปรับพื JนทีEก่อนการ

ก่อสร้าง มีคา่ประเมินเป็นจํานวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ ดอลลา่ร์ (USD) 

ความระมดัระวงัในการวางแผนเป็นสิEงจําเป็น กฎหมายกําหนดวา่เราต้องจดัการกบัสิEงแวดล้อมทาง

ธรรมชาต ิทั Jงก่อนและระหวา่งการก่อสร้าง การปกปอ้งสตัว์ป่าสงวนเป็นสิEงจําเป็น เราชาวพทุธเข้าใจเป็น

อยา่งดี การไมทํ่าร้ายสตัว์เป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหนีEงในการปฏิบตัติามหลกัการของพระพทุธศาสนา  ทีEดนิ

สว่นหนึEงของวดัได้ถกูระบใุห้เป็นป่าสงวน เจ้าของทีEมีหน้าทีEบํารุงรักษาตามวิธีและขั JนตอนทีEกฎหมาย

กําหนด ก่อนหน้านี Jเจ้าหน้าทีEของรัฐได้เข้ามาสาํรวจทีEดนิและได้แยกแยะต้นไม้ตา่ง ๆ ทีEจะต้องกําจดั และ

ต้นไม้ทีEจะต้องตดัเพืEอการเตรียมทีEสาํหรับการก่อสร้าง เป็นจํานวนร้อยกวา่ต้น การกําจดัต้นไม้เหลา่นี Jเป็น

ขั JนตอนทีEละเอียดออ่น และต้องใช้ผู้ เชีEยวชาญในการดําเนินการ คา่ใช้จา่ยในสว่นนี Jเคยมีการประเมินไว้

เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลา่ร์ กฎหมายกําหนดไว้ชดัเจนวา่เราจะต้องเตรียมโครงสร้างเบื Jองต้นก่อนทีEจะมีการ

ปลกูสร้างใด ๆ ทั Jงสิ Jนด้วยการจดัการสาธารณปูโภคระดบัพื Jนดนิ ใต้พื Jนดนิ และเหนือพื Jนดนิ อาทิเชน่ ทอ่

ระบายนํ Jา บอ่เก็บกกันํ Jา ป่าสงวน ถนน ทอ่นํ Jา ทอ่ระบายนํ Jา ทางเดนิ ลานจอดรถ ฯลฯ ก่อนการก่อสร้าง 

คา่ใช้จา่ยในขั Jนตอนนี Jประเมินวา่มากกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลา่ร์ ด้วยเหตนีุ Jคณะกรรมการจงึตดัสนิใจชะลอ

การก่อสร้างไว้ก่อน จนกวา่จะมีทนุทรัพย์เพียงพอทีEจะทําให้งานสาํเร็จ 

คณะกรรมการของวดั ขอขอบคณุอาสาสมคัรทกุทา่นทีEเข้ามาชว่ยดแูลสถานทีE รวมทั Jงการทําและดแูล

สวนหยอ่มรอบบริเวณทีEพํานกัสงฆ์  

ขณะนี Jทางวดัได้เป็นเจ้าของบ้านทีEเคยเชา่หลงันี Jแล้ว บางทีการเพิEมความแนใ่จ และความอิสระในการใช้

บ้าน จะทําให้สถานทีEนี Jเป็นทีEนา่สนใจของพระสายวดัป่าทีEจะมาปฏิบตัธิรรมทีEนีE ทางวดัตั JงใจทีEจะบํารุงรักษา

สถานทีEให้เหมาะสมกบัการเป็นวดัป่าตามหลกัของวดัป่าไทยตลอดเวลา จะไมใ่ช้ทีE นี Jเป็นทีEชมุนมุทางสงัคม 

นอกจากบ้านทีEพํานกัสงฆ์แล้ว เรายงัมีศาลาอีก ๓ หลงัในป่าเพืEอใช้ในการปฏิบตัธิรรมและนัEงสมาธิ 

ถงึแม้วา่ชาวบ้านทีEอยูอ่าศยัในบริเวณใกล้ ๆ วดัจะยินดีสนบัสนนุกิจกรรมของเราเป็นอยา่งมาก แตเ่ราต้อง

เข้าใจอยา่งหนึEงวา่ ถนนลวีีส (Lewis Street) ทีEเราใช้เป็นทางเข้าออกอยูใ่นปัจจบุนันี J เป็นถนนสาํหรับบคุคล

ทัEวไป ไมใ่ชถ่นนสาํหรับเขตธรุกิจ (กฎหมายมองวา่วดัเป็นธรุกิจแบบไมค้่ากําไร) มนัเป็นเรืEองของ

จรรยาบรรณในการอยูร่่วมกนั ซึEงสอดคล้องกบัหลกัธรรมในพทุธศาสนา เราต้องเคารพในความเป็นสว่นตวัของท้องถิEน และไมค่กุคามความสงบสขุของเพืEอนบ้าน ฉะนั Jน

เราต้องทําถนนเข้าออกจากถนนสจ๊วต (Stewart Street) ในเร็ว ๆ นี J ซึEงจะเป็นถนนแบบทีEมีทอ่ด้านลา่งให้นํ Jาผา่นได้  

การซื&อบ้านเพื-อเป็นที-พาํนักของพระสงฆ์

ได้สําเร็จลงด้วยด ี

ขอขอบคุณสาธชุนทุกท่านที-บริจาคเงิน

ทาํบุญกบัวดัป่าซาราโซต้าตลอดเวลาที5ผา่น

มา รวมทั&งผูบ้ริจาคเพื-อการซื&อบ้านหลงันี&

โดยเฉพาะเจาะจง ทาํให้การซืGอบา้นสาํเรจ็

ไปด้วยดี คณะกรรมการตดัสินใจเลือกซืGอ

บา้นที5เคยเช่าอยู่หลงันีG  เพราะมอีาณาเขต

ตดิต่อกบัที-ดนิของวดั สัญญาในการซื&อขายได้

เสร็จสมบูรณ์ลงเมื-อวนัที- ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

ค่าใช้จ่ายในการซื&อบ้านนี& เป็นจาํนวนเงนิทั&งสิ&น  

๑๒๕,๙๔๖.๙๐ ดอลล่าร์  

 

520 Lewis Street, Englewood, Florida 

บา้นหลงันี5 เป็นที:พาํนกัของสงฆแ์ลว้ 
 



Page 2 of 3 Visit us at www.SarasotaForestMonastery.org  February 2020 

การสรรหาเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทีCจะมาอยู่จาํพรรษาอย่างถาวร

เรามีความปลาบปลื Jมยินดีเป็นอยา่งมากทีEทา่นเทียบตกลงรับนิมนต์มาจํา

พรรษาระยะยาว อยูที่Eวดัป่าซาราโซต้าของเรา พวกเราซาบซึ Jงกบัคําสอนและ

การสนทนาธรรมะกบัทา่นในอดีต และยินดีเป็นอยา่งมากทีEมีโอกาสเชน่นี Jอีก 

คณะกรรมการยงัคงดําเนินการค้นหาเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ทีEจะมาอยูจํ่า

พรรษาอยา่งถาวร จดุประสงค์ของเราคือการหาพระสงฆ์ทีEบวชและปฏิบตัใิน

สายวดัป่าในพระพทุธศาสนา การเสาะหาพระนกัเทศน์ ทีEมีความชํานาญในการ

เทศนาและคําสอน และชี Jแนะนําเราเป็นผู้นบัถือศาสนา  

ในระหวา่งทีEกําลงัอยูใ่นขั Jนตอนการสรรหาพระภิกษุสงฆ์ทีEจะมาจําพรรษาอยา่ง

ถาวร คณะกรรมการวดัได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบตัติามสายวดัป่ามาจํา

พรรษาเป็นการชัEวคราว เพืEอให้ญาตโิยมได้มีโอกาสฟังและศกึษาธรรมะอยา่ง

ตอ่เนืEอง อาทิเชน่ ทา่นอาจารย์เทียบจากวดันอร์ทแคโรไลนา ทา่นเดวิดจากวดั

ป่าธรรมศาลา (รัฐมิชิแกน) ทา่นโรเบร์ิตจากวดัป่าอรัญญธรรมาราม (รัฐ

เวอร์จิเนีย) ทา่นวิลาสาจากประเทศมาเลเซีย ทา่นอาจารย์เจีpยบ และ ทา่นรอน

จากวดัเมตตา ซานดเิอโก (รัฐแคลฟิอร์เนีย) นอกจากนี Jแล้ว ในชว่งสองปีทีEผา่น

มา วดัป่าซาราโซต้าของเรายงัได้มีพระเกจิอาจารย์หลายรูปด้วยกนัมาโปรด 

ได้แก่ หลวงปู่ ทองอินทร์ แหง่วดัป่ากงุ จงัหวดัร้อยเอด็ ทา่นเจ้าคณุวิทรูธรรมา

ภรณ์ (สมบตั ิปวิตโต) เจ้าอาวาสวดัแคโรไลนา่พทุธจกัรวนาราม ทา่นเจ้าคณุ

วิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวดัฟลอริด้าธรรมาราม (เมืองคสิซมิมีE) ยงัความ

ปลาบปลื Jมปิตใิห้แก่พวกเราชาววดัป่าซาราโซต้าเป็นอยา่งมาก และนบัเป็นบญุ

กศุลของพวกเรา ทีEได้มีโอกาสกราบและฟังธรรมะ จากพระเถระผู้ใหญ่ทีEได้

เมตตา รับนิมนต์ มาถ่ายทอดธรรมะให้แก่พวกเรา  

ในเดือนกมุภาพนัธ์นี J วดัป่าซาราโซต้าได้นิมนต์ทา่นเจ้าคณุกาเขง่ เขมโก จาก

วดัสนัตวินาราม ประเทศมาเลเซีย และพระอาจารย์เจีpยบ อคัครธมัโม (พระ

สาโรจน์ เทพพิทกัษ์) จากวดัเมตตา เมืองซานดเิอโก รัฐแคลฟิอร์เนีย พระทั Jง

สองรูปนี Jได้อปุสมบทมาเป็นเวลามากกวา่ ๓๐ พรรษา 

หลวงปู่ ทองอินทร์มีกําหนดทีEจะมาอเมริกาในเดือนมิถนุายน เป็นเวลาประมาณ

๒ อาทิตย์ ทางคณะกรรมการได้นิมนต์ทา่นมาวดัป่าซาราโซต้า ๑ อาทิตย์ สว่น

จะเป็นวนัไหนนั Jน เราจะแจ้งให้ทราบเมืEอเราได้กําหนดวนัทีEแนน่อนแล้ว 

เนืEองจากญาตโิยมสว่นมากต้องทํางานในวนัธรรมดา เราหวงัวา่หลวงปู่ จะเปิด

โอกาสให้ญาตโิยมได้เข้ากราบไหว้ในชว่งวนัเสาร์และอาทิตย์ทีEวดั  

คณะกรรมการวดัป่าซาราโซต้า ขอขอบพระคณุ คณุลงุจอห์น และปา้แดงของ

เรา ทีEได้ให้ความชว่ยเหลอืสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ของวดัเราเรืEอยมาโดย

สมํEาเสมอ ทา่นทั Jงสองเป็นผู้ ชี Jแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการมาโดย

ตลอด 

ถ้าทา่นใดมีความคดิเหน็ เกีEยวกบัการนิมนต์พระมาจําพรรษาทีEวดัป่าซาราโซต้า

เป็นการชัEวคราว หรือถาวร โปรดเสนอความคดิเหน็ของทา่นตอ่คณะกรรมการ 

เมืEอทา่นมีโอกาสสนทนากบัพระสงฆ์ โปรดแสดงเจตจํานงในเรืEองเปา้หมายและ

วตัถปุระสงค์ของวดัให้ทา่นทราบ  

งานบุญทอดกฐิน 

 

พิธีถวายผ้ากฐิน 

 

วดัป่าซาราโซต้าได้มโีอกาสจัดงานทอดกฐินอีกครั>ง ด้วยความกรุณาของท่านเจ้าคุณวิจิตร

ธรรมภาณี เจ้าอาวาสวดัฟลอริด้าธรรมาราม (เมืองคิสซิมมีG) ทีGท่านได้นาํพระสงฆ์มาร่วม

ประกอบพิธี งานกฐินต้องใช้พระ ๕ รูปเป็นอย่างน้อย ทางวดัซาบซึ>งในความเมตตากรุณา

จากท่านเป็นอย่างมาก ท่านเทียบกเ็ป็นกาํลงัสาํคัญทีGทาํให้งานสาํเร็จได้โดยราบรืGนด้วยดี 

ดร. วิกรมและภรรยาเป็นประธานในงานทอดกฐินครั>งนี >   
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การปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน 

ทา่นเทียบกําลงัจะกลบัมาประจํา ณ วดัป่าซาราโซต้าในชว่งปลายเดือนมีนาคม

นี J ในเวลานั Jนเราจะกลบัมาปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐานเป็นประจําอีกครั JงหนึEง 

คณะกรรมการจะแจ้งรายละเอียดให้ทกุทา่นทราบ เมืEอเราได้ปรึกษาทา่นเทียบ

เป็นทีEแนน่อนแล้ว 

การจดักจิกรรมเพืCอหารายได้เข้าวัด 

  

การดําเนินงานของวดั รวมทั Jงการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาจําพรรษาทีEวดั และ

งานก่อสร้างทีEจะมีขึ Jนในอนาคตนั Jนต้องอาศยัจตปัุจจยัจากญาตโิยมบริจาคกนั

มา ทางวดัต้องจดังานเพืEอหารายได้เข้าวดัอยา่งตอ่เนืEอง เรากําหนดการจดังาน

เพืEอหารายได้ครั Jงหน้าในวนัทีE ๑๘ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ณ เวนิชกาเด้นท์ (ทีE

เดมิ 406 Shamrock Blvd., Venice, Florida 34293) 

เรายงัต้องการอาสาสมคัรเพิEม เรียนเชิญทกุทา่นทีEสนใจคะ่ 

ด้วยรักและเมตตา, 

จากคณะกรรมการวดัป่าซาราโซตา้   

Sarasota Forest Monastery 
520 Lewis Street, Englewood, Florida 34223 
 
ติดต่อทางวดั: 
โทรศพัท ์-- 

English 517-614-2047 – Matt Sabo 

Thai: 941-993-2340 – Gob (กบ) Moore 

อีเมล -- SarasotaForestMonastery@gmail.colm  
เวปไซต ์-- www.SarasotaForestMonastery.org  

 

หลวงปู่ทองอินทร์เขยีนยนัต์และชืGอของท่าน  พร้อมกล่าวว่า “บ้านนี>เป็นของพระสงฆ์แล้ว” 


