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เรี ยน สาธุชนผู้ใจบุญทัง5 หลาย

ขอแสดงความยิ นดีกบั ประธาน
และผูร้ ่วมงานปฐมกฐิ น ทุกท่าน
การจัดงานทอดกฐินสามัคคีครัง1 ที2 ๑ มี
วัตถุประสงค์ขอการจัดงานเพือ2 หา
รายได้ นําไปใช้จา่ ยในการก่อสร้างวัด
และดําเนินกิจการต่างๆของทางวัด
งานได้จดั ขึน1 เมือ2 วันที2 ๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ได้รบั ยอดเงินทําบุญทัง1 สิน1
๒๖,๔๖๕ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
๘๔๖,๐๐๐ บาท จากผูม้ จี ติ ศรัทธาทัง1 ที2
อยูใ่ นประเทศไทยและอเมริกา
คณะกรรมการวัดขอขอบพระคุณญาติ
ธรรมมัง1 หลายทีไ2 ด้รว่ มทุม่ เททัง1
แรงกายและแรงใจในการทํากิจกรรม
ต่างๆเพือ2 ให้การจัดงานทอดกฐิน
สามัคคีครัง1 ที2 ๑ สําเร็จลุลว่ งไปได้
ด้วยดี

คณะกรรมการวัดป่ าซาราโซต้ า ได้ จดั ทําจดหมายข่าวเพื<อรายงานความก้ าวหน้ าในการดําเนินการก่อสร้ าง
วัด และเพื<อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของวัดดังนี J
งานก่ อสร้ างวัด คณะกรรมการขอรายงานความก้ าวหน้ าในการก่อสร้ างวัดซื<งค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงาน
ก่อสร้ างแบ่งเป็ น ๒ ส่วน ดังนี J
• ส่ วนของการปรั บพืน5 ทีB (ค่าขอใบอนุญาต ค่าขนย้ ายสัตว์ป่าโดยเจ้ าหน้ าที<ผ้ เู ชี<ยวชาญ ค่าถางป่ าและ
ปรับระดับพื Jนผิว) เป็ นจํานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์
• ค่ าก่ อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ และกุฏิขนาดเล็ก เป็ นจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์
รวมทัง5 สิน5 เป็ นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ดอลล่ าร์ ซื<งเป็ นงบประมาณค่าก่อสร้ างที<สงู มาก ในขณะที<
ปั จจุบนั วัดมีเงินที<ได้ รับจากการบริ จาคมังสิ
J Jน ๑๙๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ เงินจํานวนนี Jต้ องแบ่งไปใช้ เป็ นค่าใช้ จา่ ย
ในการดําเนินงานต่างๆของวัด ที<ประชุมคณะกรรมการจืงเห็นควรให้ ชะลอการดําเนินงานก่อสร้ างไว้ ก่อน
จนกว่าจะมีเงินทุนมากเพียงพอสําหรับการดําเนินงานก่อสร้ างวัด
การจัดกิจกรรมเพื<อหารายได้ ในการก่อสร้ างวัด เนื<องจากทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็ นจํานวนมาก ที<จะ
นําไปใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างถาวรวัตถุตา่ งๆ อาทิเช่นอาคารอเนกประสงค์ กุฎิขนาดเล็กจํานวนหลายหลังใน
พื Jนที<ป่า คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื<อง เพื<อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา
บริ จาคทุนทรัพย์เพื<อสร้ างวัดต่อไป
การดําเนินการเกี<ยวกับที<พกั ชัว< คราวของพระสงฆ์ ปั จจุบนั คณะกรรมการได้ เช่าบ้ านเลขที< _`a Lewis St.,
Englewood, FL qr``q เพื<อใช้ เป็ นที<พกั ชัว< คราวของพระสงฆ์และใช้ เป็ นสถานที<ประกอบพิธีทางศาสนา ใน
ระหว่างที<รอการก่อสร้ างถาวรวัตถุอื<นๆ ขณะนี Jค่าเช่าบ้ านและค่านํ Jาค่าไฟ เป็ นเงินประมาณ ๑,๐๐๐
ดอลลาร์ (๓๒,๐๐๐ บาท) ต่อเดือน

Great turnout at our 1st Kathina.

pg. 1

ท่านพระอาจารย์เทียบ ตังแต่
J ระยะแรกที<เริ< มดําเนินการก่อสร้ างวัดป่ าซาราโซต้ า ท่านอาจารย์เทียบ ซึง< เดิม
บวชและจําพรรษาอยูท่ ี<วดั ในรัฐนอร์ ทแคโรไลนา ท่านได้ ย้ายมาอยูจ่ ําพรรษาที<วดั ป่ าซาราโซต้ า ตลอด
ระยะเวลา ๒ ปี ที<ผา่ นมา ท่านได้ เมตตา ทุม่ เทถ่ายทอดพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า และการฝึ กสมาธิ ให้ แก่ญาติโยมทังคนไทยและต่
J
างชาติ ในขณะเดียวกัน ท่านก็ได้ ศกึ ษาพระธรรมและ
ปฎิบตั ธิ รรมอย่างเคร่งครัด เป็ นที<เคารพเลือ< มใสแก่พวกเราเป็ นอย่างมาก หลังจากงานทอดกฐิ นสามัคคีที<
ผ่านมา ท่านได้ ปรารภกับญาติธรรมว่า ท่านมีความประสงค์ที<จะจําวัดอยูท่ ี<วดั ป่ าซาราโซต้ าจนถึงช่วง
เข้ าพรรษาปี ๒๕๖๒ แล้ วท่านจะออกเดินทางไปปลีกวิเวกเพื<อปฎิบตั ธิ รรม พวกเรารู้สกึ ใจหาย แต่ก็เคารพใน
ปฏิปทาของท่าน และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เทียบสําหรับข้ อคิด หลักธรรม และพระธรรมคําสอน ที<
ท่านได้ เพียรถ่ายทอดให้ พวกเราตลอดมา
Visit us at www.SarasotaForestMonastery.org
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การสรรหาเจ้ าอาวาส และพระสงฆ์ที<จะมาอยูจ่ ําพรรษาอย่างถาวร การสรรหา
พระภิกษุสงฆ์สายวัดป่ าที<สามารถถ่ายทอดธรรมะ สนทนาธรรม ให้ คําปรึกษา
ชี Jแนะแนวทางการปฏิบตั วิ ิปัสสนา เทศน์เป็ นภาษาอังกฤษได้ ดี และเป็ น
พระภิกษุที<เข้ าใจพื Jนเพของวัฒนธรรมไทยและอเมริ กนั เพื<อที<จะได้ เป็ นที<ยอมรับ
ของทังคนในพื
J
Jนที< และผู้สนับสนุนวัดป่ าซาราโซต้ าที<อยูท่ ี<ประเทศไทยนันJ ไม่ใช่
เรื< องง่ายเลย
แผนการในระยะยาว คณะกรรมการวัดมีเป้าหมายที<จะนิมนต์พระภิกษุที<มี
ปฏิปทา เป็ นที<เคารพเลือ< มใส เป็ นพระนักเทศน์ สามารถถ่ายทอดหลักธรรมคํา
สอน และชี Jแนะการปฏิบตั วิ ิปัสสนากรรมฐานให้ แก่ญาติโยมได้ อย่างละเอียด
ลึกซึ Jง คณะกรรมการวัดป่ าซาราโซต้ าและญาติโยม ได้ มีการประชุมปรึกษากัน
อย่างต่อเนื<องในหลายระดับ และได้ มีการติดต่อกับวัดต่างๆ ทังในประเทศ
J
อเมริ กาและประเทศไทย ในปี ที<ผา่ นมาคุณ Matt Sabo ซึง< เป็ นหนึง< ใน
คณะกรรมการวัด ได้ ไปเยือนวัดป่ าหลายแห่งในอเมริ กา เช่น Temple Forest
Monastery (รัฐนิวแฮมเชอร์ ) ซึง< เป็ นวัดป่ าสายหลวงปู่ ชา คุณ Alex ซึง< เป็ นอีกผู้
หนึง< ที<สนับสนุนวัดป่ าซาราโซต้ า ได้ นิมนต์พระสงฆ์ที<วดั Forest Dhamma
Monastery (รัฐเวอร์ จิเนีย) เพื<อมาเยี<ยมชมวัดป่ าซาราโซต้ าอย่างเป็ นทางการ
นอกจากนี Jดร.วิกรม ซึง< เป็ นประธานคณะกรรมการวัดป่ าซาราโซต้ าชุดปั จจุบนั
ได้ ตดิ ต่อกับพระสงฆ์อีกหลายๆรูปในรัฐฟลอริ ดาและในประเทศศรี ลงั กา ทังนี
J J
เนื<องจากพระภิกษุที<บวชและปฎิบตั ใิ นสายวัดป่ า จะมีอยูใ่ นประเทศไทย ศรี
ลังกา และพม่าเท่านันJ
ในระหว่างที<กําลังอยูใ่ นขันตอนการสรรหาพระภิ
J
กษุสงฆ์ที<จะมาอยูจ่ ําพรรษา
อย่างถาวร คณะกรรมการวัดจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ทังในประเทศ
J
อเมริ กาและประเทศไทย รวมถึงพระธรรมทูตจากประเทศไทยหรื อศรี ลงั กา ที<ได้
เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอเมริ กา ให้ มาพํานักที<วดั ป่ าซารา
โซต้ าเป็ นช่วงระยะเวลาสันๆ
J เช่นหลายสัปดาห์หรื อหลายเดือน เพื<อให้ ญาติโยม
ได้ มีโอกาสฟั งและศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื<อง ทังนี
J Jในระยะเวลาที<ผา่ นมาได้ มี
พระภิกษุมาพํานักที<วดั ป่ าซาราโซต้ าหลายรูป เช่น ท่านเดวิดจากวัดป่ าธรรม
ศาลา (รัฐมิชิแกน) ท่านโรเบิร์ตจากวัด Forest Dhamma Monastery (รัฐ
เวอร์ จิเนีย) ท่านอาจารย์เทียบจากวัดนอร์ ธแคโรไลนา และท่านรอน จากซานดิ
เอโก นอกจากนี Jเมื<อปี ๒๕๖๑ วัดป่ าซาราโซต้ าได้ ให้ การต้ อนรับพระเกจิอาจารย์
หลายรูปด้ วยกัน ได้ แก่หลวงปู่ ทองอินทร์ แห่งวัดป่ ากุง จ.ร้ อยเอ็ด ท่านเจ้ าคุณ
วิธรู ธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตฺโต) เจ้ าอาวาสวัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม และ
ท่านเจ้ าคุณวิจิตรธรรมภาณี เจ้ าอาวาสวัดฟลอริ ดาธรรมาราม (เมืองคิสซิมมี<
ฟลอริ ดา) ยังความปลื Jมปิ ตใิ ห้ แก่พวกเราชาววัดป่ าซาราโซต้ าเป็ นอย่างมาก
และนับเป็ นบุญกุศลของพวกเรา ที<ได้ มีโอกาสกราบและฟั งธรรมะ จากพระเถระ
ผู้ใหญ่ที<ได้ เมตตา รับนิมนต์ มาถ่ายทอดธรรมะให้ แก่พวกเรา
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นอกจากนี J คุณ John Raab และคุณแดง สองสามีภรรยาซึง< เป็ นหนึง< ในทีมผู้
บุกเบิกก่อสร้ างวัดป่ าซาราโซต้ า หลังจากที<อยูใ่ นอเมริ กาหลายสิบปี ปั จจุบนั
ท่านทังสองได้
J
กลับไปอยูท่ ี<อ.ปากช่อง ท่านได้ เพียรพยายามอย่างไม่ลดละ ที<จะ
ติดต่อวัดป่ าหลายแห่งทังในประเทศอเมริ
J
กาและประเทศไทย เพื<อนิมนต์พระ
เถระผู้ใหญ่ ให้ มาเยี<ยมชมวัดป่ าซาราโซต้ าและรับวัดไว้ เป็ นวัดสาขา โดยท่านทังJ
สองได้ เดินทางไปกราบพระอาจารย์ Geoff ที<วดั เมตตา (รัฐแคลิฟอร์ เนีย) และ
พระอาจารย์กรุณาธัมโม ที<วดั ป่ าอภัยคีรี (รัฐแคลิฟอร์ เนีย) ซึง< พระอาจารย์ทงั J
สองรูปนี J เป็ นพระภิกษุชาวอเมริ กนั ที<ได้ บวชเรี ยนที<ประเทศไทยเป็ นเวลาหลายปี
ก่อนที<จะกลับไปจําพรรษาที<วดั ป่ าในประเทศอเมริ กา คุณ John และคุณแดงยัง
ได้ ไปปรึกษาและขอคําแนะนําจากพระอาจารย์อีกหลายท่าน ณ วัดหนองป่ าพง
วัดป่ านานาชาติ และวัดมาบจันทร์ จ.ระยอง โดยท่านพระอาจารย์อนันต์ เจ้ า
อาวาสวัดมาบจันทร์ ได้ เมตตาให้ คําปรึกษาเป็ นอย่างดี ซึง< คณะกรรมการวัดป่ า
ซาราโซต้ า อาจจะนิมนต์ทา่ นพระอาจารย์อนันต์มาเยี<ยมชมวัดป่ าซาราโซต้ า
ด้ วยตนเองต่อไป
คณะกรรมการวัดป่ าซาราโซต้ า ได้ ริเริ< มจัดตังกองทุ
J
น เพื<อสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยใน
การเดินทางของพระสงฆ์ที<จะมาเยี<ยมเยียนวัดป่ าซาราโซต้ า คณะกรรมการวัด
ยินดีรับเงินบริ จาคจากทุกท่านที<มีความประสงค์จะทําบุญ เพื<อเป็ นกองทุน
สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
ในระหว่างที<ทางวัดกําลังสรรหาพระภิกษุสงฆ์ ที<จะมาประจําที<วดั ป่ าซาราโซต้ า
ขอให้ ญาติโยมชาววัดป่ าซาราโซต้ า ศึกษาธรรมะ ฟั งข้ อคิดดีๆจากพระสงฆ์ผ้ ู
ปฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ชิ อบ โดยพระเถระผู้ใหญ่ในประเทศไทยหลายท่าน ได้ แนะนําให้
เริ< มศึกษาธรรมะเพื<อใช้ ในชีวิตประจําวัน จากสือ< ทางอินเตอร์ เน็ตที<เชื<อถือได้ เช่น
www.nalanda.org.my และ www.paccaya.org เป็ นต้ น
หากท่านมีคําแนะนําเพิ<มเติม เกี<ยวกับการสรรหาพระสงฆ์ที<จะมาเยี<ยมเยียน
หรื ออยูป่ ระจําวัดป่ าซาราโซต้ า ทางคณะกรรมการวัดยินดีที<จะรับฟั งคําแนะนํา
กรุณาติดต่อเรา
การระดมทุนเพื<อสร้ างวัดป่ าซาราโซต้ า เนื<องจากค่าใช้ จา่ ยในการปรับพื Jนที<และ
ก่อสร้ างวัดนันJ ต้ องใช้ เงินเป็ นจํานวนมาก ยอดเงินสะสมที<ทางวัดมีในขณะนี J ยัง
ไม่เพียงพอที<จะเริ< มดําเนินการได้ นอกจากนี J ภายหลังจากที<การก่อสร้ างตัว
อาคารเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ยังมีสว่ นของค่าใช้ จา่ ยในการทํานุบํารุงตัวอาคาร
สถานที< และค่าใช้ จา่ ยส่วนอื<นๆเพิ<มเติม ทางคณะกรรมการจึงดําเนินการหา
รายได้ โดยวิธีตา่ งๆเช่น จัดงานเทศกาลอาหารไทยปี ละสองครังJ ซึง< เป็ นงานที<
ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างดี งานขายของ garage sales ซึง< เป็ นการขายของมือ
สองคุณภาพดี ที<ได้ รับจากการบริ จาค และนํารายได้ จากการขายเข้ าวัด หาก
ท่านผู้ใดมีความประสงค์ที<จะเป็ นอาสาสมัครช่วยงาน หรื อมีความคิดที<จะระดม
ทุนโดยใช้ วิธีอื<น ทางวัดยินดีรับฟั งคําแนะนําจากทุกๆท่าน
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Tickets Sold Out!
ปั จจุบนั นี J วัดป่ าซาราโซต้ ายังขาดทุนทรัพย์เพื<อใช้ ในการก่อสร้ างวัดอีกเป็ น
จํานวนมาก คณะกรรมการวัดจึงใคร่ขอสาธุชนทังหลาย
J
มาร่วมมือ ร่วมใจ ร่วม
ศรัทธา มาร่วมกันสร้ างวัดป่ าซาราโซต้ าเพื<อใช้ เป็ นสถานที<ปฏิบตั ธิ รรม และสืบ
ทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
อนุโมทนาบุญทุกท่ าน
คณะกรรมการวัดป่ าซาราโซต้ า
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

ขอเชิญร่ วมรับประทานอาหารและชมการแสดงฟ้อนรําไทย เนืIองในโอกาสหา
รายได้ เพืIอสมทบทุนสร้างวัดป่ าซาราโซต้า– วันเสาร์ทีI ๓๐ มีนาคม นีPทีIเมืองเว
นิส มลรัฐฟลอริ ดา้

Thai Traditional Dancers – 2018 Fundraising Dinner.
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