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เรียน สาธุชนผู้ใจบุญทั 5งหลาย 

คณะกรรมการวดัป่าซาราโซต้า ได้จดัทําจดหมายขา่วเพื<อรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการก่อสร้าง

วดั และเพื<อประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่งๆของวดัดงันี J 

งานก่อสร้างวัด  คณะกรรมการขอรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างวดัซื<งคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน

ก่อสร้างแบง่เป็น ๒ สว่น ดงันี J  

• ส่วนของการปรับพื 5นทีB (คา่ขอใบอนญุาต คา่ขนย้ายสตัว์ป่าโดยเจ้าหน้าที<ผู้ เชี<ยวชาญ คา่ถางป่าและ

ปรับระดบัพื Jนผิว) เป็นจํานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ดอลลา่ร์ 

• ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และกฏิุขนาดเลก็ เป็นจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลา่ร์ 

รวมทั 5งสิ 5นเป็นเงนิประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ ซื<งเป็นงบประมาณคา่ก่อสร้างที<สงูมาก ในขณะที<

ปัจจบุนั วดัมีเงินที<ได้รับจากการบริจาคมั Jงสิ Jน ๑๙๐,๐๐๐ ดอลลา่ร์ เงินจํานวนนี Jต้องแบง่ไปใช้เป็นคา่ใช้จา่ย

ในการดําเนินงานตา่งๆของวดั ที<ประชมุคณะกรรมการจืงเหน็ควรให้ชะลอการดําเนินงานก่อสร้างไว้ก่อน 

จนกวา่จะมีเงินทนุมากเพียงพอสาํหรับการดําเนินงานก่อสร้างวดั  

การจดักิจกรรมเพื<อหารายได้ในการก่อสร้างวดั เนื<องจากทางวดัยงัขาดทนุทรัพย์อีกเป็นจํานวนมาก ที<จะ

นําไปใช้จา่ยในการก่อสร้างถาวรวตัถตุา่งๆ อาทิเชน่อาคารอเนกประสงค์ กฎิุขนาดเลก็จํานวนหลายหลงัใน

พื Jนที<ป่า คณะกรรมการจงึเหน็ควรให้มีการจดักิจกรรมตา่งๆอยา่งตอ่เนื<อง เพื<อระดมทนุจากผู้ มีจิตศรัทธา

บริจาคทนุทรัพย์เพื<อสร้างวดัตอ่ไป 

การดําเนินการเกี<ยวกบัที<พกัชั<วคราวของพระสงฆ์ ปัจจบุนัคณะกรรมการได้เชา่บ้านเลขที< _`a Lewis St., 

Englewood, FL qr``q เพื<อใช้เป็นที<พกัชั<วคราวของพระสงฆ์และใช้เป็นสถานที<ประกอบพิธีทางศาสนา ใน

ระหวา่งที<รอการก่อสร้างถาวรวตัถอืุ<นๆ ขณะนี Jคา่เชา่บ้านและคา่นํ Jาคา่ไฟ เป็นเงินประมาณ ๑,๐๐๐ 

ดอลลาร์ (๓๒,๐๐๐ บาท) ตอ่เดือน 

ทา่นพระอาจารย์เทียบ ตั Jงแตร่ะยะแรกที<เริ<มดําเนินการก่อสร้างวดัป่าซาราโซต้า ทา่นอาจารย์เทียบ ซึ<งเดมิ

บวชและจําพรรษาอยูที่<วดัในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ทา่นได้ย้ายมาอยูจํ่าพรรษาที<วดัป่าซาราโซต้า ตลอด

ระยะเวลา ๒ ปีที<ผา่นมา ทา่นได้เมตตา ทุม่เทถ่ายทอดพระธรรมคําสอนแหง่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า และการฝึกสมาธิ ให้แก่ญาตโิยมทั Jงคนไทยและตา่งชาต ิในขณะเดียวกนั ทา่นก็ได้ศกึษาพระธรรมและ 

ปฎิบตัธิรรมอยา่งเคร่งครัด เป็นที<เคารพเลื<อมใสแก่พวกเราเป็นอยา่งมาก หลงัจากงานทอดกฐินสามคัคีที<

ผา่นมา ทา่นได้ปรารภกบัญาตธิรรมวา่ ทา่นมีความประสงค์ที<จะจําวดัอยูที่<วดัป่าซาราโซต้าจนถงึชว่ง

เข้าพรรษาปี ๒๕๖๒ แล้วทา่นจะออกเดนิทางไปปลกีวิเวกเพื<อปฎิบตัธิรรม พวกเรารู้สกึใจหาย แตก็่เคารพใน

ปฏิปทาของทา่น และขอกราบขอบพระคณุอาจารย์เทียบสาํหรับข้อคดิ หลกัธรรม และพระธรรมคําสอน ที<

ทา่นได้เพียรถ่ายทอดให้พวกเราตลอดมา 

ขอแสดงความยินดีกบัประธาน

และผูร่้วมงานปฐมกฐิน ทกุท่าน  

การจดังานทอดกฐนิสามคัคคีรั 1งที2 ๑ มี

วตัถุประสงคข์อการจดังานเพื2อหา

รายได ้นําไปใชจ้า่ยในการก่อสรา้งวดั

และดาํเนินกจิการต่างๆของทางวดั 

งานไดจ้ดัขึ1นเมื2อวนัที2 ๔ พฤศจกิายน 

๒๕๖๑ ไดร้บัยอดเงนิทาํบุญทั 1งสิ1น

๒๖,๔๖๕ เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 

๘๔๖,๐๐๐ บาท จากผูม้จีติศรทัธาทั 1งที2

อยูใ่นประเทศไทยและอเมรกิา 

คณะกรรมการวดัขอขอบพระคณุญาติ

ธรรมมั 1งหลายที2ไดร้ว่มทุม่เททั 1ง

แรงกายและแรงใจในการทาํกจิกรรม

ต่างๆเพื2อใหก้ารจดังานทอดกฐนิ

สามคัคคีรั 1งที2 ๑ สาํเรจ็ลุลว่งไปได้

ดว้ยด ี

 

 

Great turnout at our 1st Kathina. 
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การสรรหาเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ที<จะมาอยูจํ่าพรรษาอยา่งถาวร การสรรหา

พระภิกษุสงฆ์สายวดัป่าที<สามารถถ่ายทอดธรรมะ สนทนาธรรม ให้คําปรึกษา 

ชี Jแนะแนวทางการปฏิบตัวิิปัสสนา เทศน์เป็นภาษาองักฤษได้ดี และเป็น

พระภิกษุที<เข้าใจพื Jนเพของวฒันธรรมไทยและอเมริกนั เพื<อที<จะได้เป็นที<ยอมรับ

ของทั Jงคนในพื Jนที< และผู้สนบัสนนุวดัป่าซาราโซต้าที<อยูที่<ประเทศไทยนั Jน ไมใ่ช่

เรื<องงา่ยเลย 

แผนการในระยะยาว คณะกรรมการวดัมีเปา้หมายที<จะนิมนต์พระภิกษุที<มี

ปฏิปทา เป็นที<เคารพเลื<อมใส เป็นพระนกัเทศน์ สามารถถ่ายทอดหลกัธรรมคํา

สอน และชี Jแนะการปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐานให้แก่ญาตโิยมได้อยา่งละเอียด

ลกึซึ Jง คณะกรรมการวดัป่าซาราโซต้าและญาตโิยม ได้มีการประชมุปรึกษากนั

อยา่งตอ่เนื<องในหลายระดบั และได้มีการตดิตอ่กบัวดัตา่งๆ ทั Jงในประเทศ

อเมริกาและประเทศไทย ในปีที<ผา่นมาคณุ Matt Sabo ซึ<งเป็นหนึ<งใน

คณะกรรมการวดั ได้ไปเยือนวดัป่าหลายแหง่ในอเมริกา เชน่ Temple Forest 

Monastery (รัฐนิวแฮมเชอร์) ซึ<งเป็นวดัป่าสายหลวงปู่ ชา คณุ Alex ซึ<งเป็นอีกผู้

หนึ<งที<สนบัสนนุวดัป่าซาราโซต้า ได้นิมนต์พระสงฆ์ที<วดั Forest Dhamma 

Monastery (รัฐเวอร์จิเนีย) เพื<อมาเยี<ยมชมวดัป่าซาราโซต้าอยา่งเป็นทางการ 

นอกจากนี Jดร.วิกรม ซึ<งเป็นประธานคณะกรรมการวดัป่าซาราโซต้าชดุปัจจบุนั 

ได้ตดิตอ่กบัพระสงฆ์อีกหลายๆรูปในรัฐฟลอริดาและในประเทศศรีลงักา ทั Jงนี J

เนื<องจากพระภิกษุที<บวชและปฎิบตัใินสายวดัป่า จะมีอยูใ่นประเทศไทย ศรี

ลงักา และพมา่เทา่นั Jน  

ในระหวา่งที<กําลงัอยูใ่นขั Jนตอนการสรรหาพระภิกษุสงฆ์ที<จะมาอยูจํ่าพรรษา

อยา่งถาวร คณะกรรมการวดัจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวดัตา่งๆ ทั Jงในประเทศ

อเมริกาและประเทศไทย รวมถงึพระธรรมทตูจากประเทศไทยหรือศรีลงักา ที<ได้

เดนิทางมาเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในประเทศอเมริกา ให้มาพํานกัที<วดัป่าซารา

โซต้าเป็นชว่งระยะเวลาสั Jนๆ เชน่หลายสปัดาห์หรือหลายเดือน เพื<อให้ญาตโิยม

ได้มีโอกาสฟังและศกึษาธรรมะอยา่งตอ่เนื<อง ทั Jงนี Jในระยะเวลาที<ผา่นมาได้มี

พระภิกษุมาพํานกัที<วดัป่าซาราโซต้าหลายรูป เชน่ ทา่นเดวิดจากวดัป่าธรรม

ศาลา (รัฐมิชิแกน) ทา่นโรเบร์ิตจากวดั Forest Dhamma Monastery (รัฐ

เวอร์จิเนีย) ทา่นอาจารย์เทียบจากวดันอร์ธแคโรไลนา และทา่นรอน จากซานดิ

เอโก นอกจากนี Jเมื<อปี ๒๕๖๑ วดัป่าซาราโซต้าได้ให้การต้อนรับพระเกจิอาจารย์

หลายรูปด้วยกนั ได้แก่หลวงปู่ ทองอินทร์ แหง่วดัป่ากงุ จ.ร้อยเอด็ ทา่นเจ้าคณุ

วิธรูธรรมาภรณ์ (สมบตั ิปวิตฺโต) เจ้าอาวาสวดัแคโรไลนา่พทุธจกัรวนาราม และ

ทา่นเจ้าคณุวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวดัฟลอริดาธรรมาราม (เมืองคสิซมิมี< 

ฟลอริดา) ยงัความปลื Jมปิตใิห้แก่พวกเราชาววดัป่าซาราโซต้าเป็นอยา่งมาก 

และนบัเป็นบญุกศุลของพวกเรา ที<ได้มีโอกาสกราบและฟังธรรมะ จากพระเถระ

ผู้ใหญ่ที<ได้เมตตา รับนิมนต์ มาถ่ายทอดธรรมะให้แก่พวกเรา  

 

นอกจากนี J คณุ John Raab และคณุแดง สองสามีภรรยาซึ<งเป็นหนึ<งในทีมผู้

บกุเบกิก่อสร้างวดัป่าซาราโซต้า หลงัจากที<อยูใ่นอเมริกาหลายสบิปี ปัจจบุนั

ทา่นทั Jงสองได้กลบัไปอยูที่<อ.ปากชอ่ง ทา่นได้เพียรพยายามอยา่งไมล่ดละ ที<จะ

ตดิตอ่วดัป่าหลายแหง่ทั Jงในประเทศอเมริกาและประเทศไทย เพื<อนิมนต์พระ

เถระผู้ใหญ่ ให้มาเยี<ยมชมวดัป่าซาราโซต้าและรับวดัไว้เป็นวดัสาขา โดยทา่นทั Jง

สองได้เดนิทางไปกราบพระอาจารย์ Geoff ที<วดัเมตตา (รัฐแคลฟิอร์เนีย) และ

พระอาจารย์กรุณาธมัโม ที<วดัป่าอภยัคีรี (รัฐแคลฟิอร์เนีย) ซึ<งพระอาจารย์ทั Jง

สองรูปนี J เป็นพระภิกษุชาวอเมริกนัที<ได้บวชเรียนที<ประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี 

ก่อนที<จะกลบัไปจําพรรษาที<วดัป่าในประเทศอเมริกา คณุ John และคณุแดงยงั

ได้ไปปรึกษาและขอคําแนะนําจากพระอาจารย์อีกหลายทา่น ณ วดัหนองป่าพง 

วดัป่านานาชาต ิและวดัมาบจนัทร์ จ.ระยอง โดยทา่นพระอาจารย์อนนัต์ เจ้า

อาวาสวดัมาบจนัทร์ ได้เมตตาให้คําปรึกษาเป็นอยา่งดี ซึ<งคณะกรรมการวดัป่า

ซาราโซต้า อาจจะนิมนต์ทา่นพระอาจารย์อนนัต์มาเยี<ยมชมวดัป่าซาราโซต้า

ด้วยตนเองตอ่ไป  

คณะกรรมการวดัป่าซาราโซต้า ได้ริเริ<มจดัตั Jงกองทนุ เพื<อสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยใน

การเดนิทางของพระสงฆ์ที<จะมาเยี<ยมเยียนวดัป่าซาราโซต้า คณะกรรมการวดั

ยินดีรับเงินบริจาคจากทกุทา่นที<มีความประสงค์จะทําบญุ เพื<อเป็นกองทนุ

สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 

ในระหวา่งที<ทางวดักําลงัสรรหาพระภิกษุสงฆ์ ที<จะมาประจําที<วดัป่าซาราโซต้า 

ขอให้ญาตโิยมชาววดัป่าซาราโซต้า ศกึษาธรรมะ ฟังข้อคดิดีๆจากพระสงฆ์ผู้

ปฏิบตัดีิปฏิบตัชิอบ โดยพระเถระผู้ใหญ่ในประเทศไทยหลายทา่น ได้แนะนําให้

เริ<มศกึษาธรรมะเพื<อใช้ในชีวิตประจําวนั จากสื<อทางอินเตอร์เน็ตที<เชื<อถือได้ เชน่ 

www.nalanda.org.my และ www.paccaya.org เป็นต้น 

หากทา่นมีคําแนะนําเพิ<มเตมิ เกี<ยวกบัการสรรหาพระสงฆ์ที<จะมาเยี<ยมเยียน 

หรืออยูป่ระจําวดัป่าซาราโซต้า ทางคณะกรรมการวดัยินดีที<จะรับฟังคําแนะนํา 

กรุณาตดิตอ่เรา 

การระดมทนุเพื<อสร้างวดัป่าซาราโซต้า เนื<องจากคา่ใช้จา่ยในการปรับพื Jนที<และ

ก่อสร้างวดันั Jน ต้องใช้เงินเป็นจํานวนมาก ยอดเงินสะสมที<ทางวดัมีในขณะนี J ยงั

ไมเ่พียงพอที<จะเริ<มดําเนินการได้ นอกจากนี J ภายหลงัจากที<การก่อสร้างตวั

อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยงัมีสว่นของคา่ใช้จา่ยในการทํานบํุารุงตวัอาคาร

สถานที< และคา่ใช้จา่ยสว่นอื<นๆเพิ<มเตมิ ทางคณะกรรมการจงึดําเนินการหา

รายได้โดยวิธีตา่งๆเชน่ จดังานเทศกาลอาหารไทยปีละสองครั Jง ซึ<งเป็นงานที<

ได้รับความนิยมเป็นอยา่งดี งานขายของ garage sales ซึ<งเป็นการขายของมือ

สองคณุภาพดี ที<ได้รับจากการบริจาค และนํารายได้จากการขายเข้าวดั หาก

ทา่นผู้ใดมีความประสงค์ที<จะเป็นอาสาสมคัรชว่ยงาน หรือมีความคดิที<จะระดม

ทนุโดยใช้วิธีอื<น ทางวดัยินดีรับฟังคําแนะนําจากทกุๆทา่น 
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ปัจจบุนันี J วดัป่าซาราโซต้ายงัขาดทนุทรัพย์เพื<อใช้ในการก่อสร้างวดัอีกเป็น

จํานวนมาก คณะกรรมการวดัจงึใคร่ขอสาธชุนทั Jงหลาย มาร่วมมือ ร่วมใจ ร่วม

ศรัทธา มาร่วมกนัสร้างวดัป่าซาราโซต้าเพื<อใช้เป็นสถานที<ปฏิบตัธิรรม และสบื

ทอดพระพทุธศาสนาตอ่ไป 

อนุโมทนาบุญทุกท่าน 

คณะกรรมการวดัป่าซาราโซต้า 

The SFM Board   

Sarasota Forest Monastery 
520 Lewis Street, Englewood, Florida 34223 
Telephone 
English 517-614-2047 – Matt Sabo 

Thai: 941-993-2340 – Gob (กบ) Moore 

Email: SarasotaForestMonastery@gmail.colm  
Website: www.SarasotaForestMonastery.org  

Tickets Sold Out! 

 

ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงฟ้อนรําไทย เนืIองในโอกาสหา

รายได ้เพืIอสมทบทุนสร้างวดัป่าซาราโซตา้– วนัเสาร์ทีI ๓๐ มีนาคม นีP ทีIเมืองเว

นิส มลรัฐฟลอริดา้  

 
Thai Traditional Dancers – 2018 Fundraising Dinner. 

 


