ขอเชิญร่ วมเป็ นเจ้ าภาพผ้ าป่ าสามัคคี
สร้ างศาลาวิมุตติสุข
ณ สถานปฏิบัตธิ รรมป่ าวิเวกสิกขาราม อ.พล จ.ขอนแก่น
วันมาฆบูชาจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา๑๑.๐๐ น.
ด้วยที่พกั สงฆ์ป่าวิเวกสิ กขารามเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิ กา
ทั้งหลาย เริ่ มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาปฏิบตั ิธรรมมากขึ้น สถานที่
รองรับยังไม่พอต่อผูม้ าปฏิบตั ิธรรม จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องสร้างศาลาปฏิบตั ิธรรม(ศาลาวิมุตติสุข) เพื่อ
รองรับผูม้ าปฏิบตั ิธรรมและการทากิจของสงฆ์ จึงขอเชิญพุทธบริ ษทั ทุกท่านเป็ นเจ้าภาพในครั้งนี้
ขออานุภาพพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อานุภาพพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อานุภาพพระ
รัตนตรัย และอานิสงส์การได้สร้างศาลาปฏิบตั ิธรรมในครั้งนี้ จงเป็ นเหตุปัจจัยให้ท่านเจริ ญในกิจการงาน
ทั้งหลาย ถึงความพ้นจากกองทุกข์ท้ งั ปวง ตราบเท่าถึงพระนิพพาน.
คณะพุทธบริษทั สมเด็จพระพุทธเจ้ าองค์ ปฐมสิ ขี ทศพลที่ ๑ และญาติธรรมออสเตรเลีย
หมายเหตุ ท่านที่ไม่สามารถมาร่ วมงานได้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชี
1.พระวิชยั กัมมสุ ทโธ ศิริผลหลาย บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุ งไทย สาขาเมืองพล เลขที่ 422-0-30686-2
2.พระวิชยั ศิริผลหลาย บัญชีไม่ประจา ธ.ทหารไทย สาขาเมืองพล เลขที่ 337-2-24806-6
(สาหรับบัญชีไม่ประจา กรณี ฝากเงินสดที่เครื่ องรับฝากเงิน ธ.ทหารไทย ไม่เสี ยค่าโอน)
และกรุ ณาแจ้งให้ทราบด้วยที่เบอร์โทรพระอาจารย์วิชยั 08-5808-2851 หรื อ 08-90946031
หรื อ แม่ชีรุ่ง 08-4603-0946 เพื่อจะได้นาเข้ากองผ้าป่ า

Pha-pa Ceremony (united charity)
Charity purposed for building “Wimuttisuk” hall.
Venue: Wiweksikkaram Retreat, Phon District, Khon Kaen Province,
Thailand
Date: Monday 25th February 2013 at 11:00 am. (Magha Puja day)
(Magha Puja - Worship on the Full-Moon Day of the third Lunar month in commemoration of the Great
Assembly of Disciples)
Wiweksikkaram Retreat has been established since 2008 serving a purpose of providing place for
monks, novice monks, nuns and all other Buddhists including everyone who is interested in Buddhism.
Since then there has been an increasing number of people who have been on retreat at this place, resulting
in insufficient rooms provided for merit activities. The Wiweksikkaram Retreat committee is therefore
considering building a new hall called “Wimuttisuk” to serve this purpose. This charity is a united one in
which everyone is more than welcome to participate.
May the power of all the Lord Buddhas, all non-teaching Buddhas, Dhamma and Sanghas as well
as the virtue of this merit be with you, giving you the prestige and the great delight until the enlightenment
is achieved.
The disciple committee of the First Lord Buddha; Sikkhi-Todsaphon I
The Australian committee of Wiweksikkaram Retreat, Australia.
Remark
People who are unable to attend the ceremony can also make a donation to this charity at the abbot’s
account as follows;
Account name: Phra Wichai Siriphonlai.
Australia Bank:
1. ANZ Bank, BSB: 016008, Acc no: 262636092
Thailand Banks:
2. Krugthai Bank, Mung Phol branch, account no: 422-0-30686-2
3. TMB bank, Mung Phol branch, account no: 337-2-24806-6
Please also inform us of your money transfer for this purpose at:
Pra.wichai@yahoo.com or pongismynickname@yahoo.com.au

