
พฤศจกิายน 2555 

2-3 พ.ย รว่มงานกฐนิวดัป่าบา้นตาด และกราบรายงานการสรา้งวดัป่าบวัแกว้ 

           

9-11 พ.ย อบรมปฏบิตัธิรรมวชัรธรรมสถาน หลกัสูตรพระอาจารยโ์พธิ ์สวนโมกข ์
 

     

   

12-16 พ.ย. มอบของขวญันักเรยีน ผูย้ากไร ้จ.น่าน 
 

   

รว่มงานกฐนิวดัป่าบา้นตาด วดัป่าภูผาแดง วดัป่า
ศรทัธาถวาย 



      

     

               

         

      



        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการด าเนินการจดัสร้างวดัป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 

น ้ ำท่ีวดัมีปัญหำจึงตอ้งหำแหล่งน ้ ำใหม่ ก่อนท่ีจะเร่ิมวำงท่อไปสูบจำกแม่น ้ ำแควน้อย เรำไปขอดูกำรสูบน ้ ำ

บริเวณต่ำงๆ ในพื้นท่ี ลองใช้เคร่ืองสูบน ้ ำท่ีมีแต่ไม่ไดผ้ล จึงตอ้งซ้ือเคร่ืองใหม่ หวงัว่ำคงจะพอแกปั้ญหำไดบ้ำ้งครับ 

วนัน้ีติดป้ำยหินแกรนิตแลว้แต่ยงัไม่เรียบร้อย คงตอ้งแกไ้ขติดบวักรอบอีกหน่อย ไมพ้ื้นศำลำใหญ่เสร็จแลว้ ชำวบำ้น

อำสำมำช่วยท ำเตำตม้น ้ำใหท่ี้วดัดว้ย หวงัวำ่ทุกอยำ่งคงจะดีข้ึนต่อไปครับ       

มอบของขวญัปีใหม่คร้ังแรกของปี 55 ร่วมกบักำรท ำงำนของทีมจ้ิงซือ มูลนิธิฉือจ้ีไตห้วนัเป็นคร้ังแรกอยำ่งเป็น
ทำงกำร มอบของท่ี อ.เฉลิมพระเกียรติ ณ วดัป่ำท่ีเรำสร้ำงไว ้14 ปีก่อน และ ร.ร.หว้ยทรำยขำว ท่ีเรำบูรณะต่อเน่ืองมำตั้งแต่
ปี 39 เสร็จแลว้ไปท่ีรพ.บ่อเกลือท่ีสร้ำงอำคำรไวเ้ม่ือหลำยปีก่อน คณะกว่ำ 30 ชีวิตพกัท่ีอุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ และไป
มอบต่อท่ี ร.ร.พนำสวรรค์ ร.ร.เล็กๆ ท่ีเหมือนสวรรค์ในพงไพร เด็กๆ และคุณครูผูเ้สียสละและ ร.ร.ภูคำวิทยำ ร.ร.ขยำย
โอกำสแห่งเดียวในดอยภูคำ คร้ังน้ีเรำไดส้นบัสนุนโครงกำรดูแลผูอ้ำวุโสและพิกำรของเด็กๆ ท่ี ร.ร.และเป็นเจำ้ภำพสร้ำง
หอพระหนำ้เสำธง และบูรณะองคพ์ระหนำ้ ร.ร.ดว้ย เด็กๆ จะไดท้  ำให้ ร.ร.น้ีเป็น ร.ร.วิธีพุทธท่ีดีต่อไป ก่อนกลบัเรำยงัได้
ไปท ำบุญท่ีวดัวงัวโิมกขท่ี์เรำร่วมสร้ำงไวต้ั้งแต่ปี 33 ไปกรำบพระธำตุแช่แหง้คู่บำ้นคู่เมืองน่ำน กรำบปูชนียบุคคลเมืองน่ำน 
อ.นพ.คณิตและผอ.รพ.น่ำน อ.นพ.นิวตัชยั ขอให้ทุนนอ้งหมอไปเรียนต่อท่ีญ่ีปุ่น ออกจำกน่ำนเรำไปต่อท่ีนำแห้วและด่ำน
ซำ้ย กรำบพระ อ.มำนะ วดัป่ำเทิดพระเกียรติ วดัถ ้ำผำกลอง วดัโพธ์ิชยัและโพธ์ิชยั1 วดัเนรมิตวิปัสสนำรำมไปเป็นเจำ้ภำพ
สร้ำง/ปิดลำยลงรักปิดทองประตูโบสถ์อนัแสนวิจิตรงดงำม เรำไดร่้วมท ำหน้ำต่ำงแลว้ตอนน้ีถึงเวลำของประตูแลว้ครับ 
ก่อนกลบัแวะเอำกระเป๋ำและผำ้ห่มไปถวำยท่ีวดัป่ำไชยชุมพลดว้ย รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่รวมค่ำของ ชุดละประมำณ 5000 รวม 
2000+ ชุด เป็นเงิน12000  บำท 



     

   

   

   

       
             

24 พ.ย. กุฏิหลงัล่ำสุดท่ีตอ้งท ำกำร

ยำ้ยให้ทนัครูบำอำจำรยม์ำพกังำน

กฐินคร้ังแรกวดัป่ำบวัแกว้ 

คุณหมอแบ๊วลงสีป้ำยวดั  



25 พ.ย. กฐนิแรกของวดัป่าบวัแกว้ ญาณสมัปันนุสรณ ์
จัดสถานที่เตรียมงานกฐิน ระหว่ำง 20-25 พ.ย. 55 จนถึงเช้ำวนักฐิน บิณฑบำตรรอบศำลำคร้ังแรก พระ

มำร่วมกนัจำก 6 จงัหวดั อุดรธำนี ยโสธร กำฬสินธ์ุ เลย สกลนคร กำญจนบุรี กทม. รวม 40 กวำ่รูป เชำ้ร่วมจงัหนัก่อน

ถวำยกฐินตอนบ่ำย 

   

      

   

   

ต้นผ้าป่า ที่เร่ิมใช้ในกฐิน คร้ังแรก ณ วดัป่ำบวัแก้ว ญำณสัมปันนุสรณ์ เป็นใบโพธ์ิ ท่ีแบ่งเป็นสี ตำม
ศรัทธำของผูร่้วมบุญ ท่ีทำงกรรมกำรวดัจะสำมำรถนับปัจจยัถวำยครูบำอำจำรยไ์ดโ้ดยง่ำยไม่เสียเวลำไม่เปลืองคน 
ในขณะนบัก็ยงัช่วยกนัไดง่้ำย และสำมำรถมีสติจดจ่อกบัค ำสอนครูบำอำจำรยไ์ด ้หรือสมำรถร่วมพิธีไดอ้ย่ำงตั้งใจไม่
พะวงแต่เงินทองท่ีตอ้งนบั ส่วนผูร่้วมบุญก็จะมีคติเตือนใจเวลำท ำบุญ ก่อนหรือหลงักำรอธิษฐำนก็สำมำรถอ่ำน บท
ธรรม มงคลชีวิตทั้ง 38 ขอ้ของพระพุทธองค์ได้อีกด้วย ซ่ึงแมจ้  ำไดป้ฏิบติัไดเ้พียงขอ้เดียวก็เป็นมงคลอนัยิ่งใหญ่แก่
ตนเอง ครอบครัว และสังคมท่ีตนอยูแ่ลว้ น่ีคือสำเหตุท่ีเรำไดผ้ลิตงำนช้ินน้ีข้ึน ใครอยำกน ำไปใชบ้ำ้งก็เรียนเชิญครับ 
พิจำรณำดู มีบทธรรมดีๆมำกมำยใหนึ้กนอ้มขณะ ท ำบุญท ำกุศลครับ ดว้ยรักและปรำรถนำดี จำกใจ 



   

   

  พิธีกฐินแรกของวัดป่าบัวแก้วฯ  8 เดือนเต็มท่ีจัดสร้ำงวดัแห่งน้ีถวำยองค์หลวงตำพระมหำบัว กรำบ
ขอบพระคุณพระอำจำรยห์ลวงพ่อบุญมี วดัป่ำศรัทธำถวำย ท่ีเมตตำส่งพระมำช่วยก่อสร้ำงดูแลวดัแห่งน้ีจนมีงำนกฐินคร้ัง

แรกน้ีได ้ขอกรำบขอบพระคุณพระอำจำรยว์ะ พระอำจำรยห์นุ่ย พระอำจำรยเ์อ๋ พระอำจำรยบ์รรจงและพระอำจำรยเ์ก๋ท่ี

เมตตำมำจ ำพรรษำ อดทนช่วยรับผิดชอบในกำรสร้ำงบุญญสถำนแห่งน้ีถวำยองค์หลวงตำ กฐินแรกมูลนิธิร่วมด้วย 

100,000 บำท พระอำจำรยบุ์ญมี 100,000  บำท และคุณไพบูลยอี์ก 100,000 บำท รวมไดก้องกฐิน 610,290 บ. ปัจจยัร่วม

สร้ำงวดัประมำณ 100,000 บำท กองกฐินทั้งหมดจะน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของวดัและพระสงฆ์ท่ีอยู่จ  ำพรรษำในวดั 

มิไดร้วมกบังบประมำณก่อสร้ำงซ่ึงพวกเรำจะสร้ำงถวำยองคห์ลวงตำ โดยมีก ำหนดกำรล่วงหนำ้คือ เดือน ธ.ค. ท ำถนน/

เร่ิมงำนทำสี สร้ำงโรงงำนพร+-คลงัสงฆ์, ม.ค. บูรณะถ ้ ำ, สร้ำงห้องน ้ ำชำยใหม่, ก.พ. ท ำท่ีพกัคนดูแลวดั/ประตูส ำรอง , 

มี.ค.หล่อพระประธำนในถ ้ำบวัแกว้ , พ.ค.-มิ.ย. ปลูกตกแต่งตน้ไมอี้กคร้ัง, สิงหำคม กรำบถวำยวดัแด่พระสงฆ ์

           

         
 



    

         

                   
หลงัจำกลพ.บุญมี มำเป็นประธำนทอดกฐินคร้ังแรกท่ีวดัป่ำบวัแกว้ฯ ท่ำนก็ยงัรออยูก่รำนกฐินและรับจงัหนั

เชำ้ สอบถำมสำรทุกขค์วำมเป็นอยูข่องลูกศิษยท่ี์วดั แจกวตัถุมงคลรูปเหมือนครูบำอำจำรยใ์ห้คนงำนและลูกศิษยท่ี์วดั 

เมตตำปลูกตน้โพธ์ิไวห้นำ้กุฏิองคห์ลวงตำพระมหำบวัเป็นอนุสรณ์กฐิน ณ วดัแห่งน้ี 

    

   



25 พ.ย. มอบของขวญัอปุกรณก์ารเรยีน เคร ือ่งกฬีา แกนั่กเรยีนบา้นหนิแหลม 
 มอบของขวญัให้เด็กๆ บำ้นหินแหลม 250 คน เป็นทำนหลงักฐินแรกของวดั ดว้ยควำมอนุเครำะห์ของคณะ    
คุณ ณัฐวลัย ์แซ่เจ้ีย , นพ.สรรพฒัน์-ศิริธร รัตนิน , คุณเยำวมำลย ์ฯ น ้ ำของเล่น ขำ้ว ของใช ้เคร่ืองกีฬำมำมอบใหเ้ด็กๆท่ี 
น่ำรัก เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ท่ีจะรับ ของเหล่ำน้ีผำ่นพ่อแม่ครูอำจำรย ์และรับศีลรับพร จำกผูน้ ำมอบให้ ขออนุโมทนำบุญ
ทุกท่ำนครับ 

   

   

   
 
 


