
ขอเรยีนเชิญรว่มทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี (วดัป่าเชตะวนั) 
เมืองเทมเพิล มลรฐั นิวแฮมป์เชียร ์

เน่ืองในโอกาสน้ี ทางวดัป่าเชตะวนั (สายหลวงพ่อชา สุภัทโท) 
ได้มีกําหนดการ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขึน้ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสรว่มพบปะ ทําบุญ ตักบาตร 
ทะนุบํารงุพระพุทธศาสนา และ ฟังธรรมเทศนา ปัจจัยท่ี ได้ ในครัง้น้ี จะนํา ไปใช้ ในการ ปรบัปรงุธรรม
สถาน สรา้งกุฏิ ซ่อมบํารงุรถแทรกเตอร ์สาํหรบัตักหิมะ  ตัดหญ้า,ซ่อมแซม หอพักชาย หญิง ท่ีมาปฏิบัติ
ธรรม และ สรา้งห้องนํ้าเพ่ิมเติม สถานท่ีวดัน้ีเป็นอาคารเก่า 200 กวา่ปีใช้งานได้ ไม่ทัง้หมด ทางวดัจึงต้อง
ดูแลรกัษาเพ่ือใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสว่นรวมตลอดไป 

กําหนดการ วนัอาทิตย์ท่ี 18 เดือนกันยายน พุทธศกัราช 2559  
เวลา 10.00 น. พิธีปาฐกถาผ้าป่า 
เวลา 10.30 น. เตรยีมถวายภัตตาหาร (พระบิณฑบาต)  
เวลา 11.00 น. พระฉันเพล และ พุทธศาสนิกชน รว่มรบัประทานอาหาร 
เวลา 12.30 น. พิธีทอดผ้าป่า  
เวลา 1.00 น.   ฟังธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ ชยันโต ภิกขุ (เจ้าอาวาสวดัป่าเชตะวนั) 
เวลา 2.30 น.   เสรจ็พิธี 

เน่ืองในโอกาสอันดีงามน้ี ขอเรยีนเชิญทุกท่านเข้ารว่ม พิธี
อุปสมบทสามเณร และบวชผ้าขาว ซ่ึงจะมีพิธีจัดขึน้ก่อนวนัทอด
ผ้าป่าหน่ึงวนั ในวนัเสารท่ี์ 17 เดือนกันยายน พศ 2559 ในเวลา 
13.00 น.  

ท่านใดมีจิตศรทัธา รว่มทําบุญ จ่ายเช็ค ลงนาม “Jeta Grove 
Foundation” และทางวดัมีตู้รบับรจิาคสาํหรบัผู้ ไม่สะดวกจ่ายเช็ค 
อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ แด่ผู้มีจิตศรทัธา ทุกๆท่านมา ณ โอกาสน้ี 

ท่ีอยู่: Address: 

32 Derbyshire Ln 
Temple, NH, 03084  

Tel: 693- 654-2292  

forestmonastery.org



 

Offering Ceremony  
&  Dhamma Talk 

Sunday, September 18, 2016 
10 a.m. – 2:30 p.m.

Please join us for a traditional:

Schedule: 

10:15 a.m.  Introductory Remarks  
10:30 a.m.  Prepare Food Offering  
10:45 a.m.  Alms-round 
11 a.m.         Shared Meal  
12:30 p.m.  Precepts & Offering Ceremony 
1 p.m.            Dhamma Talk by Ajahn Jayanto  
2 p.m.           Close; chance to meet Sangha 

2:30 p.m.    End

Please join us for a traditional gathering to 
support Temple Forest Monastery, a new 
monastery in the Thai Buddhist ‘Forest 
Tradition’ establishing itself in New Hampshire, 
in the town of Temple (80 mins. from Boston). 
An annual festival-like gathering, it is organized 
by friends and supporters who wish to offer 
requisites and support to the monastery. 

Everyone is welcome to join us for any part of 
the occasion: an alms-round and shared meal, a 
Buddhist ‘Offering Ceremony’ and a Dhamma 
Talk offered by Ajahn Jayanto. 

More details can be found at: 
forestmonastery.org/news

(603) 654-2292 
contact@jetagrove.us 

forestmonastery.org

Temple Forest Monastery 
32 Derbyshire Ln 

Temple, NH, 03084

 ~ All Welcome! ~

Where:

Temple Forest Monastery – ‘Pa Bah’ / Festival Day


