สำนักสงฆ์ วดั ป่ ำบัวทิวำ
ทีต่ ้งั บ้ ำนห้ วยเจริญ ต.กลำงดง
อ.ทุ่งสเลี่ยม จ.สุ โขทัย 64150

กำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงรวม 7 เดือน
ตั้งแต่ เดือน ตุลำคม 2556 จนถึง เมษำยน 2557
ควำมเป็ นมำ
ศรัทธาเกิ ดจากคุ ณณัฐณิ ชา อ่างเงิ น ได้มีโอกาสพาคุ ณแม่ไปทาบุญ
กับ ครู บ าอาจารย์ส ายหลวงปู่ มัน่ คื อ องค์หลวงตาพระมหาบัว หลวงปู่ ลี
หลวงปู่ บุญมี พระอาจารย์วนั ชัย ฯลฯ ซึ่ งปกติคุณแม่ก็เป็ นคนเข้าวัดทาบุ ญ
เป็ นประจาอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีโอกาสมาทางสายวัดป่ ากรรมฐาน ทาให้เกิ ด
ศรัทธาปรึ กษากันประสงค์จะถวายที่ดินสร้ างวัดเพื่อปฏิบตั ิภาวนาแบบสาย
พระป่ าขึ้นที่สุโขทัยบ้าง เพราะมีที่อยูท่ ี่บา้ นห้วยเจริ ญ ตาบลกลางดง อาเภอ
ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุ โขทัย
ต่อมา หลวงปู่ ทิ วา อาภากโร ท่านมาที่ สุโขทัย จึ งกราบนิ มนต์ข อ
ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ให้กบั หลวงปู่ หลวงปู่ ทิวาท่านเมตตารับที่ดินไว้ และ
ได้นงั่ เรื อเข้าไป เดินขึ้นไปบนเนิ นเขา พร้อมทั้งเมตตาว่า "เรารับแล้วนะ เรา
รับให้เก็บรักษาผืนป่ าไว้ แล้วจะมีคนมาสร้ างวัดในโอกาสต่อไป” เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม2553

หลวงปู่ ทิวา อาภากโร

ต่อมา คุ ณณัฐณิ ชาได้ติดต่อขอความช่ วยเหลื อจากมู ล นิ ธิดวงแก้วในพระสังฆราชู ปถัมภ์ใ ห้ช่ วย
ดาเนินการจัดสร้างวัดแห่งนี้ถวายแด่พอ่ แม่ครู อาจารย์สายพระป่ ากรรมฐานเพราะเห็นว่าทางมูลนิธิฯ ได้สร้าง
วัดป่ าบัวแก้วฯ ถวายองค์หลวงตาพระมหาบัวเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วที่ จ.กาญจนบุรี
 สานักสงฆ์วดั ป่ าบัวทิวา ทาไมถึงเป็ นบัวทิวา

“บัว”มีสี่เหล่าเปรี ยบเหมือนคนสี่ จาพวก พวกที่พน้ น้ าพบแสงทิวาคือผูบ้ รรลุธรรม บัวเป็ นดอกไม้
เกิดในโคลนตมแต่ดอกบริ สุทธิ์ สวยงามนามาบูชาพระ “บัว” คือชื่ อของพ่อแม่ครู อาจารย์หลวงตาพระมหา
บัว

“ทิวำ”คือกลางวัน/แสงอาทิตย์/แสงแห่งธรรม ทิวาคือชื่อของหลวงปู่ ทิวาที่รับมอบถวายที่ดินผืนนี้
ครั้งแรก บัวทิวาย่อมมีความหมายให้ผมู ้ าประพฤติปฏิบตั ิ ณ ที่แห่ งนี้ เป็ นเช่นบัวพ้นน้ าสามารถรับแสงแห่ ง
ทิวา เป็ นผูพ้ น้ แล้ว บรรลุธรรมแล้ว

นี่คอื ที่มาของวัดป่ าแห่ งนี้ ที่เราจักสร้ างถวายบูชาคุณองค์หลวงตา
พระมหาบัวและพระอาจารย์ ทิวาร่ วมกัน ณ ห้ วยหัวแหวน ทุ่งเสลีย่ ม จ. สุ โขทัย

โครงสร้ ำงและงบประมำณในกำรก่อสร้ ำงสำนักสงฆ์ แห่ งนี้ประกอบด้ วย
1. ศาลาอเนกประสงค์ ใช้เป็ นศาลาทาบุญ ศาลาฉัน ที่พกั ฯ ขนาด 6*9 ม.
2. ศาลาที่พกั และโรงครัว ขนาด 6*9 ม.
3. ห้องน้ าจานวน 6ห้องๆละ15,000 บ.
รวม
4. ศาลาริ มน้ า สาหรับเป็ นท่าเรื อ เข้าออกจากวัด
5. กุฏิ ขนาด3*5ม. 3 หลังๆละ150,000 บ.
รวม
6 .เรื อไม้ขนาดความยาว 5 ม. ใช้ขนส่ ง-เดินทาง
7. ทาถนนเข้าวัดระยะทาง 3กม.
8. ระบบประปาภายในวัด
9. ระบบโซล่าเซล สาหรับไฟฟ้า แสงสว่างและปั้ มน้ า
10. ซื้ อที่เพิม่ เติมทางทิศใต้
รวม
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200,000
200,000
90,000
35,000
450,000
35,000
300,000
20,000
300,000
500,000
2,130,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บำท

เตรี ยมสร้างวัดป่ าบัวทิวา พี่สุเมธ พี่ออ้ ยพามาส่ ง

นอนค้างที่พ้ืนที่เพื่อวางผังอาคารต่างๆ เริ่ มทาห้องน้ าให้ทุกคนได้ใช้ งานแรกเรา
เริ่ มด้วยศาลาทาบุญ 6x9 ม. ชั้นครึ่ ง คาดว่าจะเสร็ จปลายเดือน สารวจเส้นทางทา
ถนนตะวันออกและทิศใต้ทาไม่ได้ ทิศเหนื อต้องขออนุ ญาตเจ้าของที่หลายราย
ระยะทางที่ตอ้ งทาเพิ่มกม.ครึ่ ง ต้องสั่งทาเรื อไม้ใช้ขนของและเดิ นทางข้ามห้วย
เป็ นโอกาสของเราอีกครั้งที่ได้ทาบุญใหญ่และลาบากมากๆ

ห้องน้ า

ห ลั ง จ า ก ว า ง แ ผ น กั บ ช า ว บ้ า น ก็
จัดหาอุ ป กรณ์ เครื่ องปั่ นไฟ เครื่ องสู บ น้ า
7-8 พฤศจิกายน 2556
สายสู บน้ า ถังน้ าดื่ มและถังทาศาลาริ มน้ า
เครื่ องเรื อหางยาว วางผัง สร้ างห้องน้ าพร้ อมวางศิลาฤกษ์ เข้าไปสารวจ
เส้ นทางที่ จะทาถนนเข้าวัดทางด้านทิ ศเหนื อ โดยเข้าไปคุ ยกับเจ้าของที่
แปลงต่างๆ และเข้าไปดูพ้ืนที่จริ ง ปรากฎว่าทายากมากแต่เจ้าของสวนทุก
ท่านอยากให้เราทามากเพราะเป็ นประโยชน์ ต่อเขาอย่างยิ่ง เสร็ จแล้วก็
เดิ นทางไปกราบครู บ าอาจารย์ในพื้นที่ ที่วดั ป่ าเขาน้อยของหลวงปู่ เสน
และกราบขอศิริมงคล หลวงพ่อศิลา พระคู่บา้ นคู่เมืองอ.ทุ่งเสลี่ยมนี้ ดว้ ย ก่อนพิธี1วันเราไปเยี่ยมตามหมู่บา้ น นา
ผ้าห่ม เสื้ อหนาว และเครื่ องกระป๋ องไปมอบให้ชาวบ้านและเรี ยนเชิญเขามาร่ วมวางศิลาฤกษ์สร้างวัดด้วยกัน
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เช้า ทุกคนเข้าไปพื้นที่ใหม่ ตัดถางวัชพืช เตรี ยมพื้นที่ สาหรับพิธีวางศิลาฤกษ์ วาง
ผัง ศาลาใหญ่ โดยท่ า นเจ้า ของที่ ผูใ้ หญ่ อานวย และชาวบ้า น ประมาณ 10.00 น.
ผูใ้ หญ่บา้ นสุ รพลมาดูพ้ืนที่พร้อม ดต.สุ เมธและดต.บุญ คุยกันอีกครั้ง เราเลย
ให้สัญญาว่าจะก่อสร้ างในพื้นที่ใบสปก.ตามที่ท่านต้องการและขอเวลา 1 ปี
หลัง จากพระสงฆ์ ม าอยู่ แ ล้ว ถ้า ข้อ วัต รปฎิ บ ัติ ใ ดที่ ผิ ด ธรรมวิ นัย และไม่
เหมาะสมเป็ นที่ไม่พอใจต่อชาวบ้าน คณะผูจ้ ดั สร้างวัดจะรับผิดชอบนิ มนต์
ท่ า นออกจากพื้ นที่ เอง ผูใ้ หญ่ บ ้า นสุ รพลรั บ ว่า จะไปประชุ ม กับ กรรมการ
หมู่บา้ นต่อไป ต้องขอขอบคุ ณดต.สุ เมธผูป้ ระสานงานให้ด้วยความเคารพ
ครับ บ่ายทุกๆ คนเริ่ มมารอที่ท่าน้ า เรามีน้ าหวาน ขนม อาหารให้
พอสมควร พอบ่ายสองโมงทุกอย่างก็เริ่ มจะเข้าที่ พิธิน้ ี เพื่อนๆ ที่
เคยเห็ นเราทาที่อื่นคงคิ ดว่าไม่ค่อยสวยงามนักแต่ด้วยเหตุ ปัจจัย
ต่างๆ นี้ ได้เพียงเท่านี้ ก็ดีใจมากแล้วครับ อาจารย์บางลู กศิษย์คุณ
ตาทองแถมเดิ น ทางมาท าพิ ธี ใ ห้ เ องทั้ง ๆ ท่ า นก็ อ ายุ 79 ปี แล้ว
ขอบคุณครับ
14.30น. เริ่ ม พิ ธี บ วงทรวงอัญ เชิ ญ เทพเทวดา ผู ด้ ู แ ลพื้ น ที่ ใ ห้ ม า
รับทราบและอนุ โมทนาร่ วมสร้างวัดแห่ งนี้ ดว้ ยกัน เราได้อญั เชิ ญท่าน
พญานาคราชมาช่ วยด้วยอี กแรงและบอกท่านว่าเมื่ อวัดเสร็ จจะสร้ าง
พระประธานเป็ นพระพุทธรู ปปางนาคปรกไว้เป็ นอนุสรณ์ ให้ท่านด้วย
ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยความราบรื่ นจน 15.30 น. ได้ฤกษ์ก็วางแผ่นศิลา
ฤกษ์ประกาศใช้พ้นื ที่แห่งนี้สร้างเสนาสนะป่ า กราบถวายพระรัตนตรัย
และพ่อแม่ ค รู บ าอาจารย์เพื่ อความเจริ ญ รุ่ ง เรื องของพระพุ ท ธธรรม
ต่อไปตราบนานเท่า นาน กระผมขอกราบขอบพระคุ ณเพื่ อนๆ ทุกๆ
ท่านที่ ร่วมอนุ โมทนาบุ ญในครั้ ง นี้ และจะพยายามตั้งใจท าให้ ดีท่ สุ ด
ต่อไปครับ

พระประธานวัด ป่ าบั ว ทิ ว า
ช น ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ปั้ น
พระพุทธรู ปไฟเบอร์ สดๆจากพระเทพฯ ปางนาคปรก
9 เศี ย ร 20" ชื่ อ องค์พ ระตามองค์ห ลวงตา พระพุ ท ธ
ธรรมวิสุทธิ มงคล ที่ฐานองค์พระด้านหน้าครับตรงกับ
ที่ เราประสงค์ ใบหน้าท่านออกจะสวยงาม มาพร้ อม
ระฆังสัมฤทธิ์ ลงหิ นดังกังวาล
27 มกรำคม 2557

วันแรกที่เริ่ มพิธีมาฆบูชาที่สนามหลวงจัดโดยสมาคมองค์กรพระพุทธศาสนาและ
ชมรมพุทธเอไอเอ ครู บาอาจารย์มาร่ วมพิธีมากหลายท่าน ประธานเป็ นพระอจ.
บุญกู้ เราได้นาพระนาคปรกนามพระพุทธธรรมวิสุทธิ มงคลมาร่ วมเป็ นพระประธานในพิธีและขอความ
เมตตาครู บาอาจารย์ทาพิธีเบิกเนตรอธิ ฐานจิตให้พรแก่ทุกคนในคณะศรัทธาที่ร่วมสร้ างวัดป่ าบัวทิวาและ
ทุกๆคนที่ได้มาเยือน สถานที่อนั สัปปายะแห่ งนี้ ขอให้เป็ นดังบัวทิวา ดอกบัวน้อยลอยผ่านพ้นพื้นน้ าใหญ่
ผ่านโคลนตมและเต่าปลา รอเพียงแสงแห่ งทิวาก็จะเบ่งบาน ขอท่านทุกคน พุทธบริ ษทั ในพระพุทธศาสนา
ขององค์ศาสดานี้ จงเบ่งบานด้วยแสงแห่งพระธรรม ดังบัวทิวาที่ทุกผูท้ ุกคนด้วยเถิด
10 กุมภำพันธ์ 2557

พระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน วัดป่ าสันติกาวาส
จ.อุดรธานี เบิกเนตรพระประธานนาคปรก
สานักสงฆ์บวั ทิวา

การเดินทางของคณะนาพระประธาน
นาคปรกไปประดิษฐาน ณ สานักสงฆ์วดั ป่ าบัวทิวา

กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 ตรวจงานก่ อ สร้ า งได้
เริ่ มสร้ างกุฏิและเตรี ยมสร้ างศาลาอเนกประสงค์
แล้ว โซล่าเซลล์ที่นาไปยังต้องรอศาลาท่าน้ าจึงจะ
ใช้ไ ด้ค รู บ าบุ ญ ช่ ว ยดู แ ลการก่ อ สร้ า งได้บ ้า งแต่
ท่านเปลี่ยนที่ก่อสร้างกุฏิและศาลาที่กาหนดไว้ไป
ตั้ง ขวางทางน้ า ซึ่ งท าให้ เ ราไม่ อ าจท าทางเดิ น
จงกรมใกล้กุ ฏิ ไ ด้จนกว่า จะผ่า นหน้า ฝนไปแล้ว
ท่านต้องใช้ที่ชวั่ คราวไปก่อน

วันมาฆบูชาทาบุญกันที่ศาลา สวดมนต์ ทาวัตร
ภาวนา วิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกทีว่ ัดสวยงามดี
พระจันทร์ เต็มดวงตอนกลางคืนยิง่ ทาให้ เรารู้สึก
สงบเย็นสบายยิ่ง ลืมความเร่ าร้ อนจากสังคมเมืองที่
มีแต่ ความขัดแย้งไปได้ อย่างดี

20 กุมภำพันธ์ ไม้ไผ่ 350 ลาจากอุทยั ธานี
ครอบครัวสมศรี -บุ ญทันส่ งไม้ไผ่มาช่ วยสร้ างวัด ทาสะพานและกุฏิ
ริ มน้ ารองรับที่จอดเรื อและแผงโซล่าเซลล์เพื่อสู บน้ าเข้าวัดวันนี้ อีก
350 ลา ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

กุฎริ ิมนำ้ เสร็จแล้ว ตู้โถส้ วม อุปกรณ์
ของใช้ ต่ำงๆจำกวัชรธรรมสถำนส่ งไป
ร่ วมสร้ ำงวัดป่ ำบัวทิวำ

มีนำคม 2557
ผ่ านมา 101 วันที่เริ่มต้ นก่ อสร้ ำงวัดป่ ำบัวทิวำผ่านร้อนผ่านหนาวมา
4 เดือนที่มูลนิธิดวงแก้วฯได้ถูกขอให้มาช่วยสร้างวัดแห่ งนี้ ตั้งแต่ซ้ื อ
ที่สร้างวัด วางศิลาฤกษ์ เริ่ มสร้างวัด หลังจากครู อาจารย์หลายท่านมา
ช่ วยดู ช่ วยจัดวางผังวัดให้เหมาะสม แต่ก็พบปั ญหา ขณะเวลาสร้าง
จริ ง เช่นไปสร้างกุฏิในเขตป่ าไม้ และเชิ งเขาขวางทางน้ า การก่ออิฐ
เทปู น นอกเขตที่ ดิ น ที่
ได้รับอนุญาต
ห ล ว ง ปู่ ทิ ว า
ท่านจึงได้มาตรวจให้ขอ้
แก้ไขแนะนาชี้ แนะพวก
เรา ท่านว่า “ที่นี่เป็ นที่ๆ
ดี สัปปายะเหมาะสมต่อ
ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ
ธรรมของสงฆ์มากท่าน
อยากเก็ บ ไว้ใ ห้ส งฆ์ต่อไป ปั ญหาที่ เกิ ดให้แก้ไขไป
อดทน ฝ่ าฟั นอุปสรรค เพราะไม่วา่ จะทาสิ่ งใด ก็ไม่
พ้นปั ญหาและอุ ป สรรค ถ้า ไม่ อดทนแก้ไข ก็ ไ ม่มี
ทางสาเร็ จ ความเป็ นมงคลของที่น้ นั ต้องอยูก่ บั ผูม้ า
ใช้ พระที่ดี ชาวบ้านที่ดีก็จะส่ งเสริ มที่อนั เป็ นมงคล
นี้ ต่ อ ไป” ท่ า นแนะน าให้ ป ฏิ บ ัติ ใ ห้ ถู ก ต้อ งตาม
ระเบียบราชการและธรรมวินยั อย่างเคร่ งครั ด และ
รับสถานที่ และทุ กสิ่ งทุกอย่างที่เราเจตนาจะถวาย

ณ วัดแห่งนี้ไว้ตามที่เราถวาย ส่ วนพิธีกรรมนั้นให้เราจัดได้เลยเมื่อพร้อม เราขออาราธนาท่านวันที่ 5 พ.ค.วัน
ฉัต รมงคล ท่ า นบอกว่า ถ้า ว่า งก็ จ ะมาแต่ ท่ า นอาจต้อ งไปเยอรมัน บอกให้ เ ราทราบว่า ท่ า นรั บ แล้วและ
อนุโมทนากับพวกเราทุกคน

5 พฤษภาคม 2557
พิธีมอบเสนาสนะวัดป่ าบัวทิวา ห้ วยหัวแหวน สุ โขทัย
วันฉั ตรมงคล เราถือเป็ นฤกษ์ อันเป็ นมงคล ถวายเสนาสนะแห่ งนีแ้ ด่ สงฆ์ อุทิศบุญนีแ้ ด่
พ่ อแม่ ครู อาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว หลวงปู่ ทิ วา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ผ้ มู พี ระคุณและญาติมิตรทั้งปวง โดยมีพิธีที่เรี ยบง่ าย
เย็นวันที่ 4 พ.ค.
สวดมนต์ ทาวัตรเย็น

เช้ า 5 พ.ค.อังคาสจังหั นแด่สงฆ์มีพระอาจารย์ทวีป มาเป็ นองค์ประธาน เสร็ จแล้วรับศีล กราบขอ
ขมาพระรัตนตรัย เสร็ จแล้วกล่าวถวายเสนาสนะแด่สงฆ์ท้ งั ปวง

ร่ วมกันปลูกต้ นไม้ เป็ นทีร่ ะลึกเป็ นอันเสร็จพิธี

ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ แรงกายแรงใจแรงทรัพย์ที่
ร่ วมกันสร้ างมหากุศลครั้งนี้ ร่วมกันครับ วัดป่ าบัวทิวาแห่ งนี้
เป็ นที่สัปปายะอย่างยิง่ สาหรับการประพฤติปฏิบตั ิธรรม ซึ่งเรา
ทุกคนก็หวังไว้วา่ ผูท้ ี่มาภาวนาที่นี่คงเป็ นดังดอกบัวที่ผ่านพ้น
น้ าต้องแสงทิวาแล้วเบิกบานงดงาม เป็ นบัวทิวาหรื อกลุ่มชนที่
พบแสงแห่ งพระธรรมแล้วสามารถผ่านพ้นวัฏสงสารนี้ ไปได้
เป็ นกลุ่มแรก

