ขอเชิญร่วมบุญ

[ภาพวัดป่ าบัวแก ้ว}

การปรับปรุงเสนาสนะ
งบประมาณเบือ
้ งต้นประมาณ 8 ล้านบาท

เรียนเชิญร่วมบุญผ่านทาง
1) มูลนิธิดวงแก้วฯ
29/14-15 บ ้านหินแหลม ตาบลท่าขนุ น อาเภอทองผาภูมิ กาญจนบุร ี 71180

่ น จานวน 40 ไร่ ณ บ ้าน
มูลนิ ธด
ิ วงแก ้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ ์ จึงได้กราบถวายทีดิ
หินแหลม ต.ท่าขนุ น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี แด่พ่อแม่ครูอาจารย ์ หลวงตาพระมหา
่ นที่ 28 มกราคม 2554 กับมือของท่านเองขณะทีท่
่ านอยู่ในห ้องปลอดเชือ้ และ
บัว เมือวั
่
่ นผืนนี ได้ก่
้
เพือให
้ทีดิ
อใหเ้ กิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็ นการวัฒนาถาวรต่อไปใน
้
อนาคต มูลนิ ธด
ิ วงแก ้วฯ จึงกราบขออนุ ญาตจัดสร ้างเสนาสนะนี ให้เป็
นวัดป่ ากรรมฐาน
่ นอนุ สรณ์ ตอบแทน
เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบต
ั ข
ิ องพระสงฆ ์และพุทธบริษท
ั เพือเป็
พระคุณขององค ์พ่อแม่ครูอาจารย ์หลวงตาพระมหาบัว และถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
่
พระบาทสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทีพระองค
์ทรงมีพระชนมายุครบ
่
่
่ อแม่ ครูอาจารย ์ได้วาง
84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพือคงไว้ซึ
งแนวทางที
พ่
ไว้ เป็ นการเคารพ เทิดทูนและระลึกถึงองค ์ท่านอีกด้วย โดยใช ้งบประมาณ 20 ล้านบาท
่ อสร ้าง+กราบอาราธนาพระป่ ากรรมฐานไปจาพรรษา
2555 เริมก่
2556 วางศิลาฤกษ ์ สร ้างพิพธ
ิ ภัณฑ ์องค ์หลวงตา ขอจดทะเบียนเป็ นวัด
2556 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ทาพิธม
ี อบถวายแด่คณะสงฆ ์
่
2558-60 เริมสร
้างพระบรมธาตุเจดีย ์ ญาณสังวรานุ สรณ์
2559 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ได้ร ับประกาศเป็ นวัดในพระพุทธศาสนา (ธ)
2560 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม สร ้างพระธาตุบวั แก ้ว บนยอดเขาบัวแก ้ว
2560 วันที่ ๒๓ ตุลาคม พิธส
ี มโภชน์พระบรมธาตุเจดีย ์ฯ

ร่างกาหนดการพิธผ
ี ูกพัทธสีมาฝั งลู กนิ มต
ิ -ฉลองสมโภชพระอุโบสถ
ว ัดป่ าบ ัวแก้วญาณส ัมปั นนุ สรณ์ ( 8-10 พ.ค.64 )

วันศุกร ์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ ์
10.00 น.พระสงฆ ์ ... รู ป ประกอบพิธส
ี วดถอนติจวิ ราวิปปวาสสีมา
และสวดถอนสมานสังวาสสีมา
18.00 น. ประกอบพิธบ
ี วชเนกขัมมะปฏิบ ัติธรรมถือศีล 8
19.00 น. ทาวัตรเย็น ต่อด้วย ฟั งพระธรรมเทศนา อบรมจิตตภาวนา
วันเสาร ์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ ์
่
10.00 น. เริมประกอบพิ
ธผ
ี ู กพัทธสีมา ตัดหวายลู กนิ มต
ิ
19.00 น. ทาวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต ์ สมโภชอุโบสถ
ต่อด้วย ฟั งพระธรรมเทศนา อบรมจิตตภาวนา
วันอาทิตย ์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ ์
10.00 น. ประกอบพิธบ
ี รรพชาอุปสมบท ฉลองอุโบสถ
18.00 น. พิธล
ี าสิขาบทแปดสาหร ับผู ป
้ ฏิบ ัติธรรมบวชเนกขัมมะ
19.00 น. ทาวัตรเย็น ต่อด้วย ฟั งพระธรรมเทศนา อบรมจิตตภาวนา

ขอเชิญร่วมบุญ
ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา
บูรณะเสนาสนะ
วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

2) วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญทั้ง 2 ช่องทางเป็นปัจจัย หรือ
บริจาคเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการก่อสร้าง เช่น ให้เปล่า ราคา
พิเศษ หรือช่วยรับงานบางส่วนไปกระทาในขอบเขตของผังหลักที่วาง
ไว้ โดยชอบ หรือรับเป็นเจ้าภาพตามรายการต่างๆ

บริจาค หรือสนับสนุน กิจกรรมของมูลนิธด
ิ วงแก้ว
1.

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี

“มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 082-229-2876
2.

โอนเงินผ่าน prompt pay หมายเลข 089-892-8822 ชื่อ

รู ป

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

บัญชี วัชรธรรม
3.

วัดทีพ
่ วกเราลูกศิษย์ของ

เช็ค หรือ ธนาณัติ สั่งจ่าย “มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์”

1 /2 ซอยเทศบาล 22 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้า จ.สมุทรปราการ 10270

4. ผู้ร่วมบุญตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป มีของที่ระลึกมอบให้

วัดป่าบ้านตาด สร้างถวายเป็นอนุสรณ์ให้
พ่อแม่ครูอาจารย์ ตอบแทนพระคุณทีท
่ า่ น

5. ผู้ร่วมบุญตั้งแต่100,000 บาทจะจาริกชื่อเป็นอนุสรณ์

เมตตาสัง่ สอนอบรมพวกเรามา

6. เจ้าภาพแผ่นแกรนิตรัตนมาลา,ศาลา,กุฎี มีจารึกชื่อให้

อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย

เมื่อท่านโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่
ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ และวัตถุประสงค์ในการบริจาคทาง
โทรสาร 02-049-7184 หรือ E-mail : duangkaew.org@gmail.com

ในวาระทีไ
่ ด้รบ
ั พระราชทานวิสงุ คามสีมา

โดยจะได้ปรับปรุงเสนาสนะรองรับพิธจ
ี ด
ั
บรรพชาอุปสมบทภิกษุ สามเณร เพือ
่ สืบต่อ
พระบวรพุทธศาสนา รักษาพระธรรมวินย
ั

มูลนิธด
ิ วงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
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โทรสาร 02-049-7184 หรือที่ duangkaew.org@gmail.com

ให้ยงั่ ยืนสถิตสถาพรตราบนานเท่านาน

ขอเชิญร่วมบุญ
1. ขยายศาลาพระอุโบสถโดยรอบทงั้ 4 ทิศ
1,500,000 บ.
(ตารางเมตรละ 6,000 บ.)

6. กุฏริ ับรองพระเถระ 1หล ัง 350,000 บ.

ี า ฝังลูกนิมต
3. ผูกพ ัทธสม
ิ ระหว่าง 8-10 พฤษภาคม 2564

3.1 ลูกนิมต
ิ เอกลูกละ 500,000 บ. จานวน 1 ลูก
พร้อมดาบทอง
3.2 ลูกนิมต
ิ รองลูกละ 200,000 บ. จานวน 8 ลูก
พร้อมดาบ
้ เสมารอบพระอุโบสถ
2. ทากาแพงแก้วพร้อมซุม
2.1 เสมา 32 ใบๆ ละ 10,000 บ.
2.2 แกรนิตสล ักพระคาถาร ัตนมาลา
(ภาษาบาลี) 108 บทๆ ละ

2,000 บ.

2.3 แกรนิตสล ักคาแปลร ัตนมาลา
(ภาษาไทย)108 บทๆ ละ

2,000 บ.

2.4 แผ่นหินศิลาแลง 60,000 บาท

7. ทาถนนภายในว ัด 1,000,000 บ.
เจ้าภาพตรม. ละ 450 บ.

3.3 ลูกนิมต
ิ ครอบคร ัวลูกละ 10,000 บ. จานวน 108 ลูก
3.4 ดาบต ัดหวายทอง ขนาด 19 นิว้ ราคา 10,000 บ.
3.5 ดาบต ัดหวาย ขนาด 19 นิว้ ราคา 5,000 บ.
3.6 มีดต ัดหวายขนาด 9 นิว้ ราคา 2,000 บ.
3.7 มีดต ัดหวายขนาด 7 นิว้ ราคา 1,000 บ.
่ เจ้าภาพสล ักทีม
(ส่งชือ
่ ด
ี / ฝักดาบ ก่อน 31 ม.ค. 64)

เจ้าภาพหินทาถนน 200,000 บ.
8. ราดยางถนนเข้าว ัด 1,200,000 บ.
เจ้าภาพตรม. ละ 450 บ.
เจ้าภาพหิน

300,000 บ.

9. บูรณะพิพธ
ิ ภ ัณฑ์องค์หลวงตา 300,000 บ.
บูรณะกุฏวิ ห
ิ ารทงหมดภายในว
ั้
ัด 300,000 บ.

4. ศาลาบาเพ็ ญกุศล (เตรียมบวช)1,000,000 บ.

บูรณะแต่งสีองค์พระบรมธาตุเจดีย ์

เจ้าภาพ 4 ท่านๆ ละ 250,000 บ.

ั
ญาณสงวรานุ
สรณ์ 300,000 บ.

5. ศาลาพ ักพระนวกะ

1,000,000 บ.

เจ้าภาพ 4 ท่านๆ ละ 250,000 บ.

ซ่อมชา้ งทรงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ200,000 บ.
10. เรียนเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท,บวชเนกข ัมมะ
้ า่ ย
ฉลองพระอุโบสถโดยไม่มค
ี า่ ใชจ

WWW.duangkaew.org

FB: https://www.facebook.com/Duangkaewfoundation/ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บญ
ั ชี 082-229-2876 โทร. 0851239952, 0818755588

