
มีนาคม 2557 

1 มี.ค. 

(1) มลูนิธิดวงแก้วฯ สง่ พญ. ภริูชา รพ.นา่น ไป

ญ่ีปุ่ นเพ่ือดงูานท่ีคมุาโมโต้ 

 

 

  (2) 101 วนัหลงัการก่อสร้างวดัป่าบวัทิวา ผ่านร้อนผ่านหนาวมา4เดือน ท่ีมูลนิธิดวงแก้วฯ ได้ถกูขอให้มาช่วย

สร้างวัดแห่งนี ้ตัง้แต่ ซือ้ท่ีสร้างวัด วางศิลาฤกษ์ เร่ิมสร้างวัด หลังจากครูอาจารย์หลายท่านมาช่วยดู ช่วยจัดวางผังวัดให้

เหมาะสม แตก็่พบปัญหา ณ เวลาสร้างจริง ครูบาท่ีอยูท่่านเปล่ียนต าแหนง่ท่ีก าหนดไว้ เชน่ ไปสร้างกฎิุในเขตป่าไม้ และเขิงเขา

ขวางทางน า้ การก่ออิฐเทปนูนอกเขตท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ผู้ ใหญ่อ านวยท่ีรับปากจะช่วยก่อสร้างก็หาไปไม่ค่อยได้เข้ามาช่วย

ท างานตามท่ีรับปากไว้ หลวงปู่ ทิวาท่านจึงได้มาตรวจให้ข้อแก้ไขแนะน าชีแ้นะพวกเรา ท่านว่าท่ีน่ีเป็นท่ีๆ ดี สปัปายะเหมาะสม

ตอ่การประพฤติปฏิบตัิธรรมของสงฆ์มากท่านอยากเก็บไว้ให้สงฆ์ตอ่ไป ปัญหาท่ีเกิดให้แก้ไขไป อดทน ฝ่าฟันอปุสรรค เพราะไม่

วา่จะท าสิ่งใด ก็ไมพ้่นปัญหาและอปุสรรค ถ้าไมอ่ดทนแก้ไข ก็ไมมี่ทางส าเร็จ ทา่นว่า ความเป็นมงคลของท่ีนัน้ต้องอยู่กบัผู้มาใช้ 

พระท่ีดี ชาวบ้านท่ีดีก็จะสง่เสริมท่ีอนัเป็นมงคลนีต้อ่ไป ท่านแนะน าให้ปฎิบตัใิห้ถกูต้องตามระเบียบราชการและธรรมวินยัอย่าง

เคร่งครัด และรับสถานท่ี และทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเราเจตนาจะถวาย ณ วดัแหง่นี ้ไว้ตามท่ีเราถวาย ส่วนพิธีกรรมนัน้ให้เราจดัได้เลย

เม่ือพร้อม เราขออาราธนาท่านวนัท่ี 5 พ.ค. วนัฉตัรมงคล ท่านบอกว่าถ้าวา่งก็จะมาแตท่า่นอาจต้องไปเยอรมนั บอกให้เราทราบ

วา่ท่านรับแล้วและอนโุมทนากบัพวกเราทกุคน กระผมกราบขออภยัเพ่ือนๆ ทกุคนท่ีไม่สามารถกระท าให้ดีท่ีสดุตามท่ีได้บอกไว้

ได้ กรรมใดๆ ท่ีได้ล่วงเกินเพ่ือนๆ ทกุคนไว้ผมขออภัยและขออโหสิกรรมให้พวกเราทุกคนด้วยครับและจะพยายามท าให้ดีท่ีสุด

ตอ่ไปครับ 

           

      



 

  2 มี.ค. วันนี ้ท าบุญค่ารักษาท าฟันท่านพระอาจารย์มานะ 5500 บ. คุณหมออรรณพไม่คิดค่า

แพทย์แล้วยงัลดให้อีก ส่วนของพระอาจารย์มหาบรูณะ 990 บ. คณุหมอนาก็ไม่คิดค่าแพทย์เช่นกนั ขออนโุมทนา

สาธุด้วยครับ 

4 มี.ค. ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้าง หอพระพทุธเมตตา ณ รร.วดัน า้รัก 

              

  10 มี.ค.  

  หลังจากการท่ีเราได้ไกกราบนมัสการหลวงปู่ เลิศศิษย์หลวงปู่ หลุยท่ีวัดป่ามุตโตทัยมาหลายครัง้ตัง้แต่ท่าน

อาพาธเป็นอมัพาธหลายปีก่อนจนปัจจุบนัท่านดีขึน้ ศาลาใหญ่ท่ีวดัสร้างมาตัง้แต่2520 ปัจจบุนัฝนตกน า้จะร่ัวลงมาในศาลา   

ไฟฟ้าช๊อตบอ่ยๆ เราเลยขอโอกาสท่านบูรณะเพ่ือให้ท่านสปัปายะในการใช้สอยเสนาสนะนีม้ากขึน้ ตัง้แต่ในพรรษา หลงัออก

พรรษาจนออกพรรษาแล้วสามครัง้จนครัง้นี ้เราออกจากกทม.ตัง้แตตี่  5 ไปหาท่านท่ีวดัเลิศฯ เกาะโพธ์ิ พนสันิคมก่อน พระบอก

วา่ทา่นเพิ่งกลบัไปเขาใหญ่เม่ือวาน เราเลยขบัตามไป ถวายจงัหนัและขอโอกาสท่ีอีกครัง้ ครัง้นีท้า่นอนญุาต ให้ครูบาสมคัรเป็นผู้

ประสานงาน ท่านจะช่วยหาช่างให้ เราขอเปล่ียนกระเบือ้งทัง้หมดท าฝ้าเพดานและติดระบบไฟฟ้าใหม่ งบประมาณเบือ้งต้น

ประมาณ 200,000บาท วดันีล้ป.หลยุ ท่านพาคณะมาตอนธุดงค์แล้วเลยกลายตอ่มาเป็นวดัมตุโตทยัครับ น้องช้างยงัคงมาแวะ

เวียนมาเย่ียมอยูบ่อ่ยๆครับ ท่ีสงบเงียบสปัปายะดีมาก ต้นไม้ใหญ่สวยงามวา่งเชิญไปฟังธรรม/ภาวนานะครับ 

     

  13 มี.ค. ปรับปรุงเตาเผาขยะ ที่วัชรธรรม  

 

 

 

 



20-21 มี.ค. จาริกบุญอิสาน 

กราบนมสัการ หลวงปู่ อ้ม-วดัป่าภผูาผึง้ และ หลวงพอ่บญุมี- วดัถ า้เตา่ 

ตรวจดงูานก่อสร้างศาลาพกัอบุาสิกาวดัถ า้เตา่ 

20 มีนาคม 57 กทม.-สกลนคร-อดุรธานี 

05.30น. ออกเดินทางจากท่ีพกัสงฆ์ ธรรมวิภาวนั 

07.30น. รับประทานอาหารเช้า 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั 

16.00น. วดัป่าภผูาผึง้-กราบนมสัการหลวงปู่ อ้ม 

18.00น เดนิทางไปอดุร 

22.00น เข้าท่ีพกั ณ วดัป่าศรัทธาถวาย ถ า้เต่า 

21 มีนาคม 57 อดุรธานี-กทม. 

05.00น. เตรียมอาหารเช้า 

07.00น. ตกับาตรเช้า 

08.00น. ถวายจงัหนั-สง่ ดช.โชคอนนัต์เตรียมบวชเป็นสามเณรฤดรู้อน 

09.00น. ดคูวามก้าวหน้าการก่อสร้างศาลาพกัอบุาสิกา 

10.00น. เดนิทางกลบั กทม. 

21.00น. ธรรมวิภาวนั 

 

23 มี.ค. 

หลงัจากเราสร้างหอพระเสร็จก็น าพระพทุธเมตตาไปมอบให้ รร.วดัน า้รัก อ.มะขาม จ.จันทบรีุ พร้อมจดัท าบญุ 
รร.มอบของขวญัให้คุณครูและนกัเรียนกว่า 120 ชีวิต เลีย้งภัตตาหารเพลพระสงฆ์วดัน า้รักถวายพระพุทธเมตตา ปัจจยัไทย
ธรรม เลีย้งอาหารเท่ียงคุณครู เด็กๆ ชาวบ้านบ้านน า้รัก ด้วยเมนู ก๋วยเต๋ียวหมูเลียง ไอศครีม ผัดเส้นจันท์ปู จากหมอบุ๋ม 
ก๋วยเต๋ียวผดัซีอ๊ิว ลอดช่องสิงคโปร์ ขนมอีกสารพดัอย่าง ส่วนเด็กๆ ก็มีการแสดงร ากลองยาวและร าอวยพรมอบแก่ชาวคณะ 
หลงัทานอาหารทานขนมไอศกรีมจนอ่ิมหน าส าราญเรียบร้อยแล้ว เราทุกคนรวมทัง้น้องปิกและน้าลัดดาท่ีมาท่ีหลงัก็เร่ิมมอบ
ของขวญัให้แก่เด็กๆ ซึ่งรับของพร้อมกบัรอยยิม้เต็มใบหน้า เป็นท่ีช่ืนตาช่ืนใจของพ่ีๆใจดีทกุๆ คน ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลายโปรดดลบนัดาลให้ทุกๆท่านท่ีมีส่วนในกุศลครัง้นีแ้ละบุคคลอันเป็นท่ีรักของเขาทัง้หลายจงได้รับ
ความสขุตลอดไป 

    



    
 
  24 มี.ค.  

มอบโปสเตอร์หลวงปชูาชดุใหญ่ให้พระอาจารย์สนุยั วดัป่าโพธิญาณรังสี เตรียมอฐับริขารให้เด็กๆ  เตรียมบวช
เณร ของขวญัมอบให้เด็กๆ ท่ีพระอาจารย์ส่งเสียให้เรียนหนงัสืออยู่ บรูณะพระท่ีแตกร้าว เรายงัได้ไปดคูวามคืบหน้าของวดัท่ี
เตรียมก่อสร้างอโุบสถ งบประมาณ 20 ล้านบาท ทา่นวา่จะคอ่ยๆ เป็นคอ่ยๆ ไปครับ 

 

    
 

      

 
  27 มี.ค.  
  วางมดัจ างวดแรกส าหรับพระกร่ิง ทอง นาค และชบุทอง 4200 องค์ส าหรับ
พระอาจารย์มหาจกัรายุธ วดัป่าโนนขมุเงิน สกลนคร เพ่ือเป็นทนุในการสร้างพระประธาน 
พระพุทธเมตตาบารมี หน้าตกั 4 เมตร ตอบแทนพระคณุท่ีท่านเมตตามาสอนอบรมปฏิบตัิ
ธรรม ณ วชัรธรรมสถาน องค์ทอง หนึง่หม่ืนบาทครับ  

      
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895042856&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895042856&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895162859&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895602870&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895602870&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895602870&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895602870&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895602870&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895602870&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895042856&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895162859&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465894882852&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895362864&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465895602870&set=ms.c.eJxNysERACAIA7CNvFKh1v0Xk598cwkQTJVvIenSii%7E_hljsk7RbOs%7E%3Bsopwj0wQMpnBIH.bps.a.10202465894482842.1073741912.1658875268&type=3


เตาเผาอเนกประสงค์ ณ วชัรธรรมสถาน เร่ิมเป็นรูปร่าง
แล้วครับ 
 
 

 
 
 
 
28-29 มีนาคม 2557 จาริกบุญ ตรวจงานก่อสร้าง-วัดหนองจอก / วัดป่าบัวทวิา 

28 มีนาคม 57 กทม.-อทุยัธานี- สวรรคโลก 
05.30น. ออกเดินทางจาก ธรรมวิภาวนั ปากน า้ 
07.30น. รับประทานอาหารเช้าท่ี อ.พรหมบรีุ 
11.30น. ตรวจงานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วดัหนอง
จอก จ.อทุยัธานี 
17.00น. วดัป่าบวัทิวา อ.ทุง่เสล่ียม สโุขทยั 

29 มีนาคม 57 สโุขทยั-กทม. 
07.00น ถวายจงัหนั 
08.00น. ประชมุเตรียมพิธีมอบวดัป่าบวัทิวา 4-5 พ.ค.57 
10.00น. มอบพระแก้วมรกต ให้ ร.ร.บ้านห้วยเจริญ 
11.00น. เดนิทางกลบักทม. 

 

 

      28 มี.ค. ตรวจเย่ียมการบรูณะศาลาปฏิบตัธิรรมอเนกประสงค์วดัหนองจอก จ.อทุยัธานี งบประมาณ150000บาทคาดวา่คง
จะแล้วเสร็จในวดัทอดผ้าป่าฯ 20เมษายนนี ้งวดแรกเรามอบถวายไปแล้ว50000บาท เจ้าอาวาส พระมหาดสุิต ปิยะวณัโณ 
วดัหนองจอก จ. อทุยั ทา่นขยนัพฒันาช่วยเหลือชาวบ้านและเยาวชนดีมากๆ                          

     
มอบพระแก้วมรกต และปัจจยัสร้างหอพระแก้วมรกตให้ ร.ร.บ้านห้วยเจริญ อ. ทุง่เสล่ียม จ.สโุขทยั เตรียมพร้อมให้เสร็จ

ทนัวนัท่ี 5 พ.ค. ฉัตรมงคล เพ่ือมอบถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 

       
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202489254946839&set=pcb.10202489257146894&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202489254946839&set=pcb.10202489257146894&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202489255306848&set=pcb.10202489257146894&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202465855801875&set=ms.c.eJxV0MkNRDEIA9CORkBYTP%7E_Nfec0zi16AgdwC4vsQhXMMfXzv2xQINKWDrhKgDIqpymrkqzZUGnmbKsgfU2Tx0DR5OFf65ozFRSdcJjMsVW414buBW6xR2sQrDlPTVLSVG5y6szgKbZ0njV2leasN0WvsbzPdqo0u0b%7E%3B2nuN6Uf418g12u7MKJXDawAqza7VLjc%7E_Tbs8b9IjccVUKiia7EOJ8wFpJXOg.bps.a.10202465855681872.1073741911.1658875268&type=3
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  29 มี.ค.  

เสนาสนะสว่นใหญ่เสร็จเรียบร้อยไปแล้วทัง้ศาลาใหญ่ ศาลาอเนกประสงค์ กฏิุสองหลงั ทางจงกรม ห้องเก็บ
ของคลงัสงฆ์ ท่ีพกัพระเถระ ท่ีเหลือก็คงเป็นสะพานและศาลาติดตัง้โซล่าเซล ห้องน า้ห้องสขุาเพิ่มเตมิ และระบบสบูน า้ด้วยโซ
ลา่เซลซึง่คงจะเสร็จทนัวนัมอบวดั ฉตัรมงคล 5 พ.ค. 57 นี ้
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