16 เม.ย. 2557
วันนี้ไปเยีย่ มวัดนครทิพย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ดูงานปรับปรุ งห้องพักให้หลวงพ่อ ทาทางลาดขึ้นกุฏิใหม่และขยาย
ประตู ทาสี กุฏิใหม่

.

21 เม.ย. 2557
รายงานความคื บ หน้า การบู ร ณะศาลาใหญ่ ว ดั ป่ ามุ ต โตทัย ของหลวงปู่ เลิ ศ ที่ บ ้า นเขาใหญ่ อ.บ่ อ ทอง จ.ชลบุ รี
พระอาจารย์สุนยั วัดป่ าโพธิ ญาณรังสี ส่ งคนไปช่วยจัดการให้ท้ งั หมด กราบขอบพระคุ ณครับ ขออนุ โมทนากับทุกท่านที่มี
ส่ วนในกุศลกรรมครั้งใหญ่น้ ีดว้ ยนะครับ

23 เม.ย. 2557
หลังจากเราได้ขอสร้างกุฏิถวายท่านพ่อลี วัดอโศการาม ก่อนบรรพชา อุปสมบทครั้งนี้ แล้ว ทางวัดได้แจ้งให้ทราบว่า
วัดอโศการาม จะสร้างวัดอโศการาม 2 ที่ปทุมธานี ในพื้นที่ 160 ไร่ ที่ได้ถวายท่านพ่อไว้แล้วแต่มีคนไปปลูกข้าวอยูเ่ พิ่งเจรจา
ได้สาเร็ จจะส่ งคืนเป็ นส่ วนๆไป และจะมีพระไปจาพรรษาแรกให้ได้ในปี นี้เลยครับ เนื่ องจากพื้นที่เคยเป็ นผืนนาเก่า จึงยังไม่
มีอะไรเลย มูลนิธิฯ คงจะเริ่ มกุฏิสาเร็ จรู ปหลังนี้ก่อนครับ 1 หลัง ราคาลดแล้ว 400,000 บาท เป็ นไม้สักทองทั้งหลัง ฝาเป็ นไม้
สองชั้น หลังคาแบบใหม่ทนทานเบาและแข็งแรงดีครับ

25-26-27 เม.ย. 2557
พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่ าดอยแสงธรรมฯฝาง เชียงใหม่ ลูกศิษย์องค์หลวงตา เมตตามาอบรมผูป้ ฏิบตั ิธรรม ณ
วัชรธรรมสถาน

จาริกบุญอีสาน 28-29-30 เมษายน 2557
กราบนมัสการ หลวงปู่ เสถียร-วัดถ้าพระภูววั หลวงพ่อจารัส และ หลวงพ่อบุญมี - วัดถ้าเต่า
ตรวจดูงานก่อสร้างศาลาพักอุบาสิกาวัดถ้าเต่า
28 เมษายน 57 กทม.-อุดรธานี 400 กม.
05.30 น. ออกเดินทางจากที่พกั สงฆ์ ธรรมวิภาวัน
15.00 น. วัดป่ าบ้านตาด-กราบนมัสการพระอาจารย์สุดใจ
18.00 น กราบนมัสการหลวงพ่อบุญมี เข้าที่พกั ณ วัดป่ าศรัทธาถวาย (ถา้ เต่า)
29 เมษายน 57 อุดรธานี -สกลนคร-กทม.
07.00 น. ตักบาตรเช้า
08.00 น. ถวายจังหันพระสงฆ์ - สามเณรโชคอนันต์ลาสิกขา
09.00 น. เดินทางไปวัดถา้ พระภูววั 230 กม. 4ชม.
14.00 น. กราบนมัสการหลวงปู่เสถียร วัดถา้ พระภูววั
18.00 น. กราบนมัสการพระอาจารย์จารัส จันทโชโต วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.บ้านม่วง สกลนคร
30 เมษายน 57 สกลนคร-กทม.
07.00 น. ตักบาตรเช้า
08.00 น. ถวายจังหัน กราบถวายรู ปทศชาติแด่ พระสงฆ์
09.00 น. เดินทางไปวัดป่ ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง จ.กาฬสินธุ ์
12.00 น. กราบนมัสการหลวงปู่เมือง 160 กม. 2.30 ชม.
21.00 น. ธรรมวิภาวัน 550 กม.

ออกจากธรรมวิภาวันเช้าบ่ายถึ งวัดป่ าบ้านตาดกราบพระประธาน กราบองค์หลวงตาเสร็ จไปกราบรายงานเรื่ อง
วัชรธรรมและวัดป่ าบัวแก้วกับพระอาจารย์สุดใจ แล้วเลยขอลาบวชด้วยเลย ออกจากบ้านตาดแวะกราบหลวงปู่ เสนรายงาน
เรืิ ่ องถวายวัดป่ าบัวทิวา 5 พ.ค. นี้ ก่อนเข้าวัดถ้ าเต่า พระอาจารย์บุญมีให้คุณหมอสพฤดีพกั ศาลาอุบาสิ กาใหม่เป็ นคนแรก
เลย เย็นฟังธรรมทาวัตรนัง่ ภาวนารวมที่ศาลา ท่านเตือนให้อย่าประมาท คืนนี้นง่ั ภาวนาเกือบทั้งคืน

วัดป่ าศรัทธาถวาย

เช้าจัดอาหารถวายสงฆ์ใส่ บาตรฟั งธรรมจากพระอาจารย์บุญมี กราบขอบพระคุณเรื่ องศาลา ที่ท่านเมตตาอนุ ญาตให้
สร้างถวาย สวยงาม และดูเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ เราจึงกราบนิ มนต์ท่านจังหันที่ที่ธรรมวิภาวัน 3 พ.ค. ครบ 7 ปี และ 11-12
พ.ค. วัดป่ าบัวแก้วครบ 1 ปี ออกจากวัดฝนตกหนักจนถึงถ้ าพระภูววั กราบถวายอาสนะพระทั้งวัด หลวงปู่ เสถียร ท่านเมตตา
พาไปดูกุฏิและอุโบสถใหม่ก่อนจะลากลับมาวัดป่ าสามัคคีอุปถัมภ์ ถวายภาพทศชาติแด่พระอาจารย์จารัสและพักอยูก่ บั ท่าน
คืนนี้

วัดถ ้าพระภูววั

เช้าจัดอาหารถวายจังหันตักบาตรพระเณร 70+ รู ปถวายภาพทศชาติและหนังสื อหลวงปู่ มัน่ ถวายปั จจัยร่ วมซื้ อที่ดิน
สร้างวัดป่ าโคโรราโด้ของพระอาจารย์ณรงค์เสร็ จ แล้วกราบลาพระอาจารย์ จารัสไปดูงานก่อสร้างตึกอุบตั ิเหตุที่รพ. เขาวง
กาลังเทคานพื้นฐานอาคาร งบก่อสร้าง 14 ล้านบาท ทางมูลนิธิฯ รับภาระมาส่ วนหนึ่งแบ่งเบาภาระของหลวงปู่ อ้มครับ

วัดป่ าสามัคคีอุปถัมภ์

รพ.เขาวง

