มีนาคม 2557
1 มี.ค.
(1) มูลนิธิดวงแก้ วฯ ส่ง พญ. ภูริชา รพ.น่าน ไป
ญี่ปนเพื
ุ่ ่อดูงานที่คมุ าโมโต้

(2) 101 วันหลังการก่อสร้ างวัดป่ าบัวทิวา ผ่านร้ อนผ่านหนาวมา4เดือน ที่มูลนิธิดวงแก้ วฯ ได้ ถกู ขอให้ มาช่วย
สร้ างวัดแห่งนี ้ ตัง้ แต่ ซื อ้ ที่ สร้ างวัด วางศิลาฤกษ์ เริ่ ม สร้ างวัด หลัง จากครู อาจารย์ หลายท่านมาช่วยดู ช่วยจัดวางผังวัดให้
เหมาะสม แต่ก็พบปั ญหา ณ เวลาสร้ างจริ ง ครูบาที่อยูท่ ่านเปลี่ยนตาแหน่งที่กาหนดไว้ เช่น ไปสร้ างกุฎิในเขตป่ าไม้ และเขิงเขา
ขวางทางน ้า การก่ออิฐเทปูนนอกเขตที่ดินที่ได้ รับอนุญาต ผู้ใหญ่อานวยที่รับปากจะช่วยก่อสร้ างก็หาไปไม่ค่อยได้ เข้ ามาช่วย
ทางานตามที่รับปากไว้ หลวงปู่ ทิวาท่านจึงได้ มาตรวจให้ ข้อแก้ ไขแนะนาชี ้แนะพวกเรา ท่านว่าที่นี่เป็ นที่ๆ ดี สัปปายะเหมาะสม
ต่อการประพฤติปฏิบตั ิธรรมของสงฆ์มากท่านอยากเก็บไว้ ให้ สงฆ์ตอ่ ไป ปั ญหาที่เกิดให้ แก้ ไขไป อดทน ฝ่ าฟั นอุปสรรค เพราะไม่
ว่าจะทาสิ่งใด ก็ไม่พ้นปั ญหาและอุปสรรค ถ้ าไม่อดทนแก้ ไข ก็ไม่มีทางสาเร็จ ท่านว่า ความเป็ นมงคลของที่นนต้
ั ้ องอยู่กบั ผู้มาใช้
พระที่ดี ชาวบ้ านที่ดีก็จะส่งเสริ มที่อนั เป็ นมงคลนี ้ต่อไป ท่านแนะนาให้ ปฎิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามระเบียบราชการและธรรมวินยั อย่าง
เคร่งครัด และรับสถานที่ และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจตนาจะถวาย ณ วัดแห่งนี ้ ไว้ ตามที่เราถวาย ส่วนพิธีกรรมนันให้
้ เราจัดได้ เ ลย
เมื่อพร้ อม เราขออาราธนาท่านวันที่ 5 พ.ค. วันฉัตรมงคล ท่านบอกว่าถ้ าว่างก็จะมาแต่ทา่ นอาจต้ องไปเยอรมัน บอกให้ เราทราบ
ว่าท่านรับแล้ วและอนุโมทนากับพวกเราทุกคน กระผมกราบขออภัยเพื่อนๆ ทุกคนที่ไม่สามารถกระทาให้ ดีที่สดุ ตามที่ได้ บอกไว้
ได้ กรรมใดๆ ที่ได้ ล่วงเกินเพื่อนๆ ทุกคนไว้ ผมขออภัยและขออโหสิ กรรมให้ พวกเราทุกคนด้ วยครับและจะพยายามทาให้ ดีที่สุด
ต่อไปครับ

2 มี .ค. วัน นี ้ ทาบุญค่ ารั กษาท าฟั นท่านพระอาจารย์ มานะ 5500 บ. คุณหมออรรณพไม่คิ ด ค่ า

แพทย์แล้ วยังลดให้ อีก ส่วนของพระอาจารย์ มหาบูรณะ 990 บ. คุณหมอนาก็ไม่คิดค่าแพทย์เช่นกัน ขออนุโมทนา
สาธุด้วยครับ
4 มี.ค. ตรวจสอบความคืบหน้ าการก่อสร้ าง หอพระพุทธเมตตา ณ รร.วัดน ้ารัก

10 มี.ค.
หลังจากการที่เราได้ ไกกราบนมัสการหลวงปู่ เลิศศิษย์หลวงปู่ หลุยที่วัดป่ ามุตโตทัยมาหลายครัง้ ตังแต่
้ ท่ า น
อาพาธเป็ นอัมพาธหลายปี ก่อนจนปั จจุบนั ท่านดีขึ ้น ศาลาใหญ่ที่วดั สร้ างมาตังแต่
้ 2520 ปั จจุบนั ฝนตกน ้าจะรั่วลงมาในศาลา
ไฟฟ้าช๊ อตบ่อยๆ เราเลยขอโอกาสท่านบูรณะเพื่อให้ ท่านสัปปายะในการใช้ สอยเสนาสนะนี ้มากขึ ้น ตังแต่
้ ในพรรษา หลังออก
พรรษาจนออกพรรษาแล้ วสามครัง้ จนครัง้ นี ้ เราออกจากกทม.ตังแต่
้ ตี 5 ไปหาท่านที่วดั เลิศฯ เกาะโพธิ์ พนัสนิคมก่อน พระบอก
ว่าท่านเพิ่งกลับไปเขาใหญ่เมื่อวาน เราเลยขับตามไป ถวายจังหันและขอโอกาสที่อีกครัง้ ครัง้ นี ้ท่านอนุญาต ให้ ครูบาสมัครเป็ นผู้
ประสานงาน ท่านจะช่วยหาช่างให้ เราขอเปลี่ยนกระเบื ้องทังหมดท
้
าฝ้าเพดานและติดระบบไฟฟ้าใหม่ งบประมาณเบื ้องต้ น
ประมาณ 200,000บาท วัดนี ้ลป.หลุย ท่านพาคณะมาตอนธุดงค์แล้ วเลยกลายต่อมาเป็ นวัดมุตโตทัยครับ น้ องช้ างยังคงมาแวะ
เวียนมาเยี่ยมอยูบ่ อ่ ยๆครับ ที่สงบเงียบสัปปายะดีมาก ต้ นไม้ ใหญ่สวยงามว่างเชิญไปฟั งธรรม/ภาวนานะครั บ

13 มี.ค. ปรับปรุงเตาเผาขยะ ที่วัชรธรรม

20-21 มี.ค. จาริกบุญอิสาน
กราบนมัสการ หลวงปู่ อ้ ม-วัดป่ าภูผาผึ ้ง และ หลวงพ่อบุญมี- วัดถ ้าเต่า
ตรวจดูงานก่อสร้ างศาลาพักอุบาสิกาวัดถ ้าเต่า
20 มีนาคม 57 กทม.-สกลนคร-อุดรธานี
05.30น. ออกเดินทางจากที่พกั สงฆ์ ธรรมวิภาวัน
07.30น. รับประทานอาหารเช้ า
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
16.00น. วัดป่ าภูผาผึ ้ง-กราบนมัสการหลวงปู่ อ้ ม
18.00น เดินทางไปอุดร
22.00น เข้ าที่พกั ณ วัดป่ าศรัทธาถวาย ถ ้าเต่า
21 มีนาคม 57 อุดรธานี-กทม.
05.00น. เตรี ยมอาหารเช้ า
07.00น. ตักบาตรเช้ า
08.00น. ถวายจังหัน-ส่ง ดช.โชคอนันต์เตรี ยมบวชเป็ นสามเณรฤดูร้อน
09.00น. ดูความก้ าวหน้ าการก่อสร้ างศาลาพักอุบาสิกา
10.00น. เดินทางกลับ กทม.
21.00น. ธรรมวิภาวัน

23 มี.ค.
หลังจากเราสร้ างหอพระเสร็จก็นาพระพุทธเมตตาไปมอบให้ รร.วัดน ้ารัก อ.มะขาม จ.จันทบุรี พร้ อมจัดทาบุญ
รร.มอบของขวัญให้ คุณครู และนักเรี ยนกว่า 120 ชีวิต เลี ้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์วดั น ้ารักถวายพระพุทธเมตตา ปั จจัยไทย
ธรรม เลี ย้ งอาหารเที่ ยงคุณครู เด็กๆ ชาวบ้ านบ้ านนา้ รั ก ด้ วยเมนู ก๋ วยเตี๋ยวหมูเลียง ไอศครี ม ผัดเส้ นจัน ท์ ปู จากหมอบุ๋ม
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว ลอดช่องสิงคโปร์ ขนมอีกสารพัดอย่าง ส่วนเด็กๆ ก็มีการแสดงรากลองยาวและราอวยพรมอบแก่ชาวคณะ
หลังทานอาหารทานขนมไอศกรี มจนอิ่มหนาสาราญเรี ยบร้ อยแล้ ว เราทุกคนรวมทังน้
้ องปิ กและน้ าลัดดาที่มาที่หลังก็เริ่ มมอบ
ของขวัญให้ แก่เด็กๆ ซึ่งรับของพร้ อมกับรอยยิ ้มเต็มใบหน้ า เป็ นที่ชื่นตาชื่นใจของพี่ๆใจดีทกุ ๆ คน ขออานาจคุณพระศรี รัตนตรัย
และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทงั ้ หลายโปรดดลบันดาลให้ ทุกๆท่านที่ มี ส่วนในกุศลครัง้ นีแ้ ละบุคคลอันเป็ นที่รักของเขาทัง้ หลายจงได้ รั บ
ความสุขตลอดไป

24 มี.ค.
มอบโปสเตอร์ หลวงปูชาชุดใหญ่ให้ พระอาจารย์สนุ ยั วัดป่ าโพธิญาณรังสี เตรี ยมอัฐบริ ขารให้ เด็กๆ เตรี ยมบวช
เณร ของขวัญมอบให้ เด็กๆ ที่พระอาจารย์ส่งเสียให้ เรี ยนหนังสืออยู่ บูรณะพระที่แตกร้ าว เรายังได้ ไปดูความคืบหน้ าของวัดที่
เตรี ยมก่อสร้ างอุโบสถ งบประมาณ 20 ล้ านบาท ท่านว่าจะค่อยๆ เป็ นค่อยๆ ไปครับ

27 มี.ค.
วางมัดจางวดแรกสาหรับพระกริ่ง ทอง นาค และชุบทอง 4200 องค์สาหรับ
พระอาจารย์มหาจักรายุธ วัดป่ าโนนขุมเงิน สกลนคร เพื่อเป็ นทุนในการสร้ างพระประธาน
พระพุทธเมตตาบารมี หน้ าตัก 4 เมตร ตอบแทนพระคุณที่ท่านเมตตามาสอนอบรมปฏิบตั ิ
ธรรม ณ วัชรธรรมสถาน องค์ทอง หนึง่ หมื่นบาทครับ

เตาเผาอเนกประสงค์ ณ วัชรธรรมสถาน เริ่มเป็ นรูปร่าง
แล้ วครับ

28-29 มีนาคม 2557 จาริกบุญ ตรวจงานก่ อสร้ าง-วัดหนองจอก / วัดป่ าบัวทิวา
28 มีนาคม 57 กทม.-อุทยั ธานี- สวรรคโลก
05.30น. ออกเดินทางจาก ธรรมวิภาวัน ปากน ้า
07.30น. รับประทานอาหารเช้ าที่ อ.พรหมบุรี
11.30น. ตรวจงานก่อสร้ างศาลาอเนกประสงค์วดั หนอง
จอก จ.อุทยั ธานี
17.00น. วัดป่ าบัวทิวา อ.ทุง่ เสลี่ยม สุโขทัย

29 มีนาคม 57 สุโขทัย-กทม.
07.00น ถวายจังหัน
08.00น. ประชุมเตรี ยมพิธีมอบวัดป่ าบัวทิวา 4-5 พ.ค.57
10.00น. มอบพระแก้ วมรกต ให้ ร.ร.บ้ านห้ วยเจริญ
11.00น. เดินทางกลับกทม.

28 มี.ค. ตรวจเยี่ยมการบูรณะศาลาปฏิบตั ธิ รรมอเนกประสงค์วดั หนองจอก จ.อุทยั ธานี งบประมาณ150000บาทคาดว่าคง
จะแล้ วเสร็จในวัดทอดผ้ าป่ าฯ 20เมษายนนี ้ งวดแรกเรามอบถวายไปแล้ ว50000บาท เจ้ าอาวาส พระมหาดุสิต ปิ ยะวัณโณ
วัดหนองจอก จ. อุทยั ท่านขยันพัฒนาช่วยเหลือชาวบ้ านและเยาวชนดีมากๆ

มอบพระแก้ วมรกต และปั จจัยสร้ างหอพระแก้ วมรกตให้ ร.ร.บ้ านห้ วยเจริ ญ อ. ทุง่ เสลี่ยม จ.สุโขทัย เตรี ยมพร้ อมให้ เสร็จ
ทันวันที่ 5 พ.ค. ฉัตรมงคล เพื่อมอบถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ

29 มี.ค.
เสนาสนะส่วนใหญ่เสร็จเรี ยบร้ อยไปแล้ วทังศาลาใหญ่
้
ศาลาอเนกประสงค์ กุฏิสองหลัง ทางจงกรม ห้ องเก็บ
ของคลังสงฆ์ ที่พกั พระเถระ ที่เหลือก็คงเป็ นสะพานและศาลาติดตังโซล่
้ าเซล ห้ องน ้าห้ องสุขาเพิ่มเติม และระบบสูบน ้าด้ วยโซ
ล่าเซลซึง่ คงจะเสร็จทันวันมอบวัด ฉัตรมงคล 5 พ.ค. 57 นี ้

