พฤษภาคม 2556
1 พ.ค. 56 ตกแต่ งกุฏิหลวงตา วัดป่ าบัวแก้ ว

12 พ.ค. 56
พิธีมอบเสนาสนะวัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์
แด่ ค ณะสงฆ์ ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ พ ระธรรมวิ
สุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัม
ปั นโน วัดป่ าบัวแก้ วฯ บ้ านหินแหลม ต.ท่า
ขนุน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี มีดงั นี ้
วันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ตรงกับวัน ขึ ้น ๒ ค่า เดือนหก(๖)
ปี มะเส็ง เวลา ๐๗.๓๐ น. ครู บาอาจารย์
พระเณรออกรั บ บิ ณ ฑบาตในวัด เวลา
๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์
เวลา ๑๘.๐๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย ไหว้ พระ สมาทานศีล ๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริ ญพระพุทธมนต์ – ทาวัตรเย็น เวลา ๒๐.๐๐ น. พระ
เถระแสดงธรรมตลอดคืน

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตรงกับวัน ขึ ้น ๓ ค่า เดือนหก(๖) ปี มะเส็ง เวลา ๐๗.๓๐ น. ครู
บาอาจารย์ พระเณรออกรับบิณฑบาตในวัด เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เวลา ๐๙.๓๙ น. รับฟั ง
พระธรรมเทศนา เวลา ๑๐.๓๙ น. ถวายเสนาสนะวัดป่ าบัวแก้ วฯ ถวายผ้ าป่ า100ปี สามัคคี อาจาริยบูชา จตุปัจจัย
ไทยธรรม( ฉลากภัต) เวลา ๑๑.๐๐ น. ฟั ง สัมโมทนียกถา รับพร เสร็จพิธี
ความเป็ นมา มูลนิธิดวงแก้ ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ มอบถวายที่ดิน จานวน 40 ไร่ ณ บ้ านหินแหลม
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แด่พ่อแม่ครู บาอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554
เพื่อให้ ที่ดนิ ผืนนี ้ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนาเป็ นการวัฒนาถาวรต่อไปในอนาคต มูลนิธิดวงแก้ วฯ จึง
กราบขออนุญาตจัดสร้ างเสนาสนะนี ้ให้ เป็ นวัดป่ ากรรมฐานเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบตั ิของพระสงฆ์และพุทธ
บริ ษัท และได้ รับพระราชทานชื่อว่า “วัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์ ” เพื่อตอบแทนพระคุณขององค์หลวงตาม
หาบัว และถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯและพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสที่ท่านทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ และเพื่อจัดสร้ างเป็ นวัดป่ ากรรมฐานตามรูปแบบเดิมของวัด
ป่ าบ้ านตาด เพื่อคงไว้ ซึ่งแนวทางที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ วางไว้ เป็ นการเคารพ เทิดทูนและระลึกถึงองค์ท่านอีกด้ วย
โดยมีแผนการดาเนินการเบื ้องต้ น 3 ปี ระหว่าง 2554-2556

ขอบคุณที่เกิดมาได้ พบกัลยาณมิตรที่ดีๆ และเพื่อนๆ กัลยาณธรรมทังหลายที
้
่มาร่วมมอบถวายวัดในครัง้
นี ้ 1 ปี 1 เดือนที่ผา่ นมาได้ พบกับสิ่งต่างๆมากมาย แต่ก็ผา่ นไปแล้ ว ดีใจที่ได้ ทางานถวายองค์หลวงตาด้ วยกายและ
ใจนี ้ เพื่ อได้ อนุโมทนาบุญ ร่ วมกันนะครั บ ปั จ จัยร่ วมบุญทัง้ หมดวัน ถวายวัด 1,060,000 บ.ครั บเป็ นค่าใช้ จ่า ย
586,000 บ. มีเหลือไปสร้ าง ร.ร.ต่ออีกครับ เลยขอคุณครู ปรับปรุ งอาคารที่เหลือด้ วย เพื่อถวายให้ หลวงตาใน12
ส.ค. 56 นี ้ให้ เสร็จ พร้ อมอาคารเรี ยน ห้ องสมุด ห้ องพยาบาลห้ องเรี ยน ป.1-6 ห้ องคอมฯ ห้ องประชุม ห้ องน ้า พร้ อม
มอบหอพระพุทธเมตตาพร้ อมกันเลย กาหนดมอบถวาย 15 ส.ค.56 โดยหลวงพ่อบุญมี วัดป่ าศรัทธาถวายครับ
16 พ.ค. 56

มูลนิ ธิดวงแก้วฯ เป็ นเจ้าภาพสวดอภิ ธรรมพระวิบูลย์ ณ วัดอโศการาม
สมุทรปราการ ขอบุญกุศลใดที่ขา้ พเจ้าได้ทาไว้ขออุทิศให้ ท่านได้อนุ โมทนาบุ ญ
ร่ วมเป็ นกัลยาณมิตรกันต่อไปในวัฏฏะนี้เทอญ

17-19 พ.ค. 56
อบรมปฏิบตั ิธรรมหลักสู ตรท่านอาจารย์สมหมาย อัตตมโน ณ วัชรธรรม เมื่อคืนท่านเทศน์วา่ “การมีโรค
เป็ นลาภอันประเสริ ฐ เพราะมีโอกาสเห็นทุกข์และพิจารณาทุกข์”

บูรณะโรงเรี ยนบ้ านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

หอประชุม

