
สิงหาคม 2555 

2-5 ส.ค. 2555  จาริกบุญ ถวายผ้าอาบน า้ฝนน อ่อมมอครบบาอาจารย   
2 ส.ค. 55 
05.30 น รถออกจากรพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ 
07.30 น. ถวายจงัหนั/ผา้อาบน ้าฝน 
              สนส.ทรัพยส์วนพลู  
 09.00 น. ออกเดินทางต่อ 
11.30 น. รับประทานอาหาร ท่ีขอนแก่น 
13.00 น. ถวายผา้อาบน ้าฝน  
               วดัป่าวงัเลิง จ.มหาสารคาม 
15.00 น. ถวายผา้อาบน ้าฝน  
               วดัป่ามชัฌิมาวาส จ.กาฬสินธ์ุ 
18.00 น. เขา้ท่ีพกัวดัป่าภูผาผึ้ง จ.มุกดาหาร  
 20.00น. ท าวตัรเยน็ ฟังพระธรรมเทศนา 
 
3 ส.ค.55 
05.00 น. ท าวตัรเชา้ 
07.00 น. เตรียมภตัราหารถวายพระสงฆ ์
08.00 น. ถวายผา้อาบน ้าฝน/จงัหนัวดัป่าภูผาผึ้ง  
09.30 น. ถวายผา้อาบน ้าฝน 
               วดัสวนป่าริมธาร, วดัป่าหนองไผ ่
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. ถวายผา้อาบน ้าฝน  
              วดัป่าวสุิทธิธรรม+วดัป่านาคนิมิตต ์
17.00 น. เขา้ท่ีพกัวดัป่าสันติกาวาส ท าวตัรเยน็  
 

4 ส.ค.55 
05.00 น. ท าวตัรเชา้ 
08.00 น. ถวายผา้อาบน ้าฝน / ภตัตาหารวดัป่าสันติกาวาส  
 09.00 น. ออกเดินทางไป ถวายผา้อาบน ้าฝน วดัป่าบา้นตาด 
11.0 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
12.30  น. ถวายผา้อาบน ้าฝน วดัถ ้าสหาย 
14.00 น. ถวายผา้อาบน ้าฝนร่วมสร้างเจดียว์ดัภูผาแดง 
16.00 น. ถวายผา้อาบน ้าฝน วดัพุทธบาทบวัขาว 
17.00 น. เขา้ท่ีพกัวดัป่าศรัทธาถวาย ท าวตัรเยน็ 
 
 
 
5 ส.ค.55 
05.00 น. ท าวตัรเชา้ 
07.00 น. ใส่บาตร ถวายจงัหนั/ผา้อาบน ้าฝน 
               วดัป่าศรัทธาถวาย  
10.00 น. ออกเดินทางไป 
               วดัป่าเขาใหญ่ฯ รับประทานอาหารกลางวนั 
15.00 น. ถวายผา้อาบน ้าฝน 
               วดัป่าเขาใหญ่ฯ ฟังพระธรรมเทศนา 
18.00 น. เดินทางกลบัถึง กทม.โดยสวสัดิภาพ 
 

รายนาม อ่อมมอครบอาจารย ทีเ่ข้ากราบถวายผ้าอาบน า้ฝนน/เทยีน่รรษา 

• สนส.ทรัพยส์วนพลู พระอจ.ป๋ิว 
• วดัป่าวงัเลิง พระอจ.สะเท้ือน 
• วดัป่ามณัฌิมาวาส พระอจ.เมือง  
 • วดัป่าภูผาผึ้ง พระอจ.อม้ 

• วดัป่าสันติกาวาส พระอจ.สมหมาย 
• วดัป่าบา้นตาด พระอจ.สุดใจ 
• วดัถ ้าสหาย พระอจ.จนัทร์เรียน คุณวโร 
• วดัภูผาแดง ลป.ลี 



 

คณะเราไปท าบุญผา้อาบและเทียนพรรษา กราบท าวตัรพ่อแม่ครูบาอาจารยท์างอีสาน 16 วดักบัคณะ

มูลนิธิดวงแก้วฯ เพื่อสืบสานประเพณี ดูแลรับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ รับฟังธรรมโอวาทในเทศกาล

เขา้พรรษา ท าบุญปรับปรุงเสนาสนะ และความเป็นอยูข่องสงฆ ์ร่วมสร้างเจดียถ์วายพ่อแม่ครูอาจารยห์ลวง

ตาพระมหาบวั ตลอดการเดินทางพวกเราร่วมท าบุญถวายพ่อแม่ครูอาจารย ์รวม1ลา้น5แสนบาท..แบ่ง/อุทิศ

บุญกุศลแด่สรรพชีวติในสามแดนโลกธาตุ ขอใหทุ้กสรรพชีวติจงพน้ทุกข ์มีสุขตลอดไป 

          

   

   

• วดัสวนป่าริมธาร พระอจ.แบน 
• วดัป่าหนองไผ ่พระอจ.สุธรรม 
• วดัป่าวสุิทธิธรรม พระอจ.ประสงค ์กิตติสาโร 
• วดัป่านาคนิมิต พระอจ.อวา้น เขมโก 

• วดัพุทธบาทบวัขาว พระอจ.เด่น อภิปุญโญ 
• วดัป่าศรัทธาถวาย พระอจ.บุญมี 
• วดัป่าเขาใหญ่เจริญธรรม พระอจ.อุทยั 



   

      

   

       

 

 15 ส.ค.  ถวายปัจจัยส าหรับการสร้างเสนาสนะวดัปอ าภบผาผึง้ จ.มุกดาหาร 

จากการจาริกบุญถวายผา้อาบน ้ าฝนท่ีผ่านมา วดัป่าภูผาผึ้ ง อ.ดงหลวง            

จ.มุกดาหาร เราไดไ้ปกราบท าวตัรพ่อแม่ครูอาจารย ์ในทริปจาริกบุญผา้อาบ 2-5 ส.ค. 

ได้ทราบว่ามีผูไ้ปพึ่ งบารมีหลวงปู่ เพิ่มข้ึนจ านวนมาก ท่ีพกัอุบาสก อุบาสิกา ก็ไม่

เพียงพอ ศาลาใหญ่ก็ดูจะเล็กลงไปทุกที ถนนท่ีเข้าวดั กรมทางก็มีงบประมาณไม่

พอเพียง เราจึงไดร่้วมกนักราบขอความเมตตาหลวงปู่ ขออนุญาต ร่วมถวายปัจจยัสร้าง

เสนาสนะให้อุบาสกอุบาสิกา ขยายศาลา และท าถนนเขา้วดัเป็นจ านวน  1 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีกฐินปีก่อนเราได้กราบขอสร้างห้องน ้ ารวมใหม่ 1 หลงั สามแสนบาท และเม่ือ



ตอนบวชอยูท่ี่นัน่ก็ไดป้รับปรุงเสนาสนะบนถ ้ าภูผาผึ้ง ทั้งหมดท่ีเคยเป็นท่ีพกัภาวนาของหลวงปู่ กงมา และ

พระอาจารยแ์บน รวมทั้งครูบาอาจารยอ์ริยสงฆ์อีกหลายท่าน เสร็จนานแลว้แต่ยงัไม่มีโอกาสไปพกัภาวนา 

หลงัสร้างวดัป่าบวัแกว้ฯ ถวายองคห์ลวงตาเสร็จคงมีเวลาไดไ้ปอนุโมทนาช่ืนชม 

  

 

 17-19 ส.ค. อบรมปฏิบัติธรรม โดย่ระอาจารย บุญมี ธัมมรโต วดัปอ าศรัทธาถวาย 

น าใส่บาตร ฟังธรรม เจริญภาวนา ตีส่ีจนถึงส่ีทุ่มทุกวนั น าธรรมเขา้ใจ ละทุกขส์ร้างสุข เรียนรู้ตน 

พระอจ.บุญมีเมตตามาสอนพวกเราท่ีวชัรธรรม แลว้ยงัมีท่านอาจารยก์อไผแ่ละท่านเป้ิลมาช่วยใหค้วามรู้

ต่างๆ อีกดว้ย พวกเราตั้งใจกนัดีมากๆ  

         
 

   

      

 

 

แปลนอาคารพกัอุบาสก อุบาสิกา ประมาณ 100 ตรม. มีห้องใตห้ลงัคาไวเ้ก็บของดว้ย 



 20 ส.ค. จัดถุงของขวญัปีใหมอ  

                   

 

   รายงานสรุปการกออสร้างวดัปอ าบัวมก้ว ประจ าเดือน สิงหาคม 2555 

 

สงฆค์รบ 5 รูปแลว้ วดัแห่งน้ี ไดก้ราบถวายพ่อแม่ครูอาจารยห์ลวงตาพระมหาบวั พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาส 84 พรรษา ในโอกาสพุทธชยนัตี และสังฆชยนัตี 2600 ปี   

12 สิงหาคม ครบรอบวนัเกิดองคห์ลวงตา 99 ปี ครบรอบสร้างวดัได ้5 เดือน อาคารต่างๆ ยงัไม่เสร็จ 

ยงัมีงานรออยู่เบ้ืองหน้าอีกมากมาย แต่ก็ได้พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ บุญมีเมตตาส่งพระมาช่วยดูแลการ

ก่อสร้างให้เรียบร้อยเหมาะสมกับการสร้างถวายองค์หลวงตา กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนในการสร้างวดัแห่งน้ี ขอขอคุณจากใจ เราจะตั้งใจให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีสามารถกระท า

ได ้สุดกาย สุดใจ ถวายพอ่แม่ครูอาจารย ์สานงานพระกรรมฐาน 

    

 

ปีน้ีเราตั้งใจมอบของขวญัให้เด็กๆเจ็ดพนัคนครับ มีเส้ือใหม่มือสองพนัตวัเส้ือเก่าสภาพดีราคาเป็น

หม่ืนก็มีครับ เส้ือหนงัก็มีปีน้ีเราจดัเสร็จไปแลว้เกือบ 4000ชุด เส้ือใหม่ 2000 ชุดก็จดัหาแลว้ เหลือผา้ห่มมีอยู่

ประมาณ 3000 ผนืขาดอีกหลายอยู ่ 

สรุปปีน้ีพวกเราคงเห็นรอยยิม้ของทั้งผูใ้ห้และผูรั้บ ต่อไปก็เป็นเร่ืองประสานงานการวางแผนปฏิบติั 

การขนส่ง การเดินทาง และอ่ืนๆ 

ครัวก่อก าแพงแลว้  

หอ้งน ้ารวมเร่ิมเทคาน 

ท่ีพกัอุบาสิกาก าลงัจะเทคาน 

กุฏิใหม่ข้ึนโครงแลว้ 


