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ควำมเป็ นมำ
ศรัทธาเกิดจากคุณณัฐณิ ชา อ่างเงิน ได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปทาบุญกับครู บาอาจารย์สายหลวงปู่ มัน่
คือ องค์หลวงตาพระมหาบัว หลวงปู่ ลี หลวงปู่ บุญมี พระอาจารย์วนั ชัย ฯลฯ ซึ่ งปกติ
คุ ณแม่ก็เป็ นคนเข้า วัดทาบุ ญเป็ นประจาอยู่แล้วแต่ไ ม่ค่ อยมี โอกาสมาทางสายวัดป่ า
กรรมฐาน ทาให้เกิดศรัทธาปรึ กษากันประสงค์จะถวายที่ดินสร้างวัดเพื่อปฏิบตั ิภาวนา
แบบสายพระป่ าขึ้นที่สุโขทัยบ้าง เพราะมีที่อยูท่ ี่บา้ นห้วยเจริ ญ ตาบลกลางดง อาเภอทุ่ง
เสลี่ยม จังหวัดสุ โขทัยต่อมา หลวงปู่ ทิวา อาภากโร ท่านมาที่สุโขทัย จึงกราบนิ มนต์ขอ
ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ให้กบั หลวงปู่ หลวงปู่ ทิวาท่านเมตตารับที่ดินไว้ และได้นงั่ เรื อ
เข้าไป เดินขึ้นไปบนเนิ นเขา พร้อมทั้งเมตตา ว่า "เรารับแล้วนะ เรารับ ให้เก็บรักษาผืน
หลวงปู่ ทิวา อาภากโร
ป่ าไว้ แล้วจะมีคนมาสร้างวัดในโอกาสต่อไป” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม2553

ต่อมา คุ ณณัฐณิ ชาได้ติดต่อขอความช่ วยเหลื อจากมู ล นิ ธิดวงแก้วในพระสังฆราชู ปถัมภ์ใ ห้ช่ วย
ดาเนินการจัดสร้างวัดแห่งนี้ถวายแด่พอ่ แม่ครู อาจารย์สายพระป่ ากรรมฐานเพราะเห็นว่าทางมูลนิธิฯ ได้สร้าง
วัดป่ าบัวแก้วฯ ถวายองค์หลวงตาพระมหาบัวเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วที่ จ.กาญจนบุรี

 สานักสงฆ์วดั ป่ าบัวทิวา ทาไมถึงเป็ นบัวทิวา
“บัว”มีสี่เหล่าเปรี ยบเหมือนคนสี่ จาพวก พวกที่พน้ น้ าพบแสงทิวาคือผูบ้ รรลุธรรม บัวเป็ นดอกไม้
เกิดในโคลนตมแต่ดอกบริ สุทธิ์ สวยงามนามาบูชาพระ “บัว”คือชื่ อของพ่อแม่ครู
อาจารย์หลวงตาพระมหาบัว
“ทิวำ”คือกลางวัน/แสงอาทิตย์/แสงแห่ งธรรม ทิวาคือชื่ อของหลวงปู่
ทิวาที่รับมอบถวายที่ดินผืนนี้ ครั้งแรก บัวทิวาย่อมมีความหมายให้ผมู ้ าประพฤติ
ปฏิบตั ิ ณ ที่แห่งนี้ เป็ นเช่นบัวพ้นน้ าสามารถรับแสงแห่งทิวา เป็ นผูพ้ น้ แล้ว บรรลุ
ธรรมแล้ว
นี่คือที่มาของวัดป่ าแห่งนี้ ที่เราจักสร้างถวายบูชาคุณองค์หลวงตา
พระมหาบัวและพระอาจารย์ทิวาร่ วมกัน ณ ห้วยหัวแหวน ทุ่งเสลี่ยม จ. สุ โขทัย
โครงสร้ ำงและงบประมำณในกำรก่อสร้ ำงสำนักสงฆ์ แห่ งนี้ประกอบด้ วย
1. ศาลาอเนกประสงค์ ใช้เป็ นศาลาทาบุญ ศาลาฉัน ที่พกั ฯ ขนาด6*9 ม.
200,000
2. ศาลาที่พกั และโรงครัว ขนาด 6*9 ม.
200,000
3. ห้องน้ าจานวน 6ห้องๆละ15,000 บ.
รวม
90,000
4. ศาลาริ มน้ า สาหรับเป็ นท่าเรื อ เข้าออกจากวัด
35,000
5. กุฏิ ขนาด 3*5ม. 3หลังๆ ละ150,000 บ.
รวม
450,000
6. เรื อไม้ขนาดความยาว 5 ม. ใช้ขนส่ ง-เดินทาง
35,000
7. ทาถนนเข้าวัดระยะทาง 3 กม.
300,000
8. ระบบประปาภายในวัด
20,000
9. ระบบโซล่าเซล สาหรับไฟฟ้า แสงสว่างและปั้ มน้ า
300,000
10. ซื้ อที่เพิ่มเติมทางทิศใต้
500,000
รวม
2,130,000
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กุมภำพันธ์ 2557
เริ่ มขนของข้ามน้ าไปเตรี ยมก่อสร้างที่วดั ก่อสร้างกุฏินาพระประฐานไปวัด

การเดินทางของคณะนาพระประธานนาคปรกไปประดิษฐาน ณ สานักสงฆ์วดั ป่ าบัวทิวา ตรวจ
งานก่อสร้างได้เริ่ มสร้างกุฏิและเตรี ยมสร้างศาลาอเนกประสงค์แล้ว โซล่าเซลล์ที่นาไปยังต้องรอศาลาท่าน้ า
จึงจะใช้ได้ ครู บาบุญช่ วยดู แลการก่อสร้ างได้บา้ งแต่ท่านเปลี่ ยนที่ก่อสร้ างกุฏิและศาลาที่กาหนดไว้ไปตั้ง
ขวางทางน้ าซึ่ งทาให้เราไม่อาจทาทางเดิ นจงกรมใกล้กุฏิได้จนกว่าจะผ่านหน้าฝนไปแล้ว ท่านต้องใช้ที่
ชัว่ คราวไปก่อน
วั น มาฆบู ช าท าบุ ญ กั น ที่ ศ าลา สวดมนต์ ท าวั ต ร
ภาวนา วิวพระอาทิ ตย์ ขึน้ และตกที่วัดสวยงามดีพระจันทร์
เต็มดวงตอนกลางคื นยิ่งทาให้ เรารู้ สึ กสงบเย็นสบายยิ่ง ลื ม
ความเร่ าร้ อนจากสังคมเมืองที่มแี ต่ ความขัดแย้ งไปได้ อย่ างดี

20 กุมภำพันธ์ ไม้ไผ่ 350 ลาจากอุทยั ธานี
ครอบครั วสมศรี -บุ ญทันส่ ง ไม้ไ ผ่ม าช่ วยสร้ า งวัด ท าสะพานและกุ ฏิ ริม น้ า
รองรั บ ที่ จ อดเรื อ และแผงโซล่ า เซลล์ เ พื่ อ สู บ น้ า เข้า วัด วัน นี้ อี ก 350ล า ขอ
อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

มีนำคม 2557
ผ่ านมา 101 วันที่เริ่มต้ นก่ อสร้ ำงวัดป่ ำบัวทิวำผ่านร้ อนผ่านหนาวมา 4 เดือน ที่มูลนิ ธิดวงแก้วฯได้
ถูกขอให้มาช่วยสร้างวัดแห่งนี้ ตั้งแต่ซ้ื อที่สร้างวัด วางศิลาฤกษ์ เริ่ มสร้างวัด หลังจากครู
อาจารย์หลายท่านมาช่ วยดู ช่ วยจัดวางผังวัดให้เหมาะสม แต่ก็พบปั ญหา ณ เวลาสร้ าง
จริ ง เช่นไปสร้างกุฏิในเขตป่ าไม้ และเขิงเขาขวางทางน้ า การก่ออิฐเทปูนนอกเขตที่ดิน
ที่ได้รับอนุญาต หลวงปู่ ทิวาท่านจึงได้มาตรวจให้ขอ้ แก้ไขแนะนาชี้แนะพวกเรา ท่านว่า
ที่นี่เป็ นที่ๆ ดี สัปปายะเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบตั ิธรรมของสงฆ์มาก ท่านอยาก
เก็บไว้ให้สงฆ์ต่อไป ปั ญหาที่เกิดให้แก้ไขไป อดทน ฝ่ าฟั นอุปสรรค เพราะไม่วา่ จะทา
สิ่ งใด ก็ไม่พน้ ปั ญหาและอุปสรรค ถ้าไม่อดทนแก้ไข ก็ไม่มีทางสาเร็ จ ท่านว่า ความเป็ น
มงคลของที่ น้ ันต้องอยู่กบั ผูม้ าใช้ พระที่ ดี ชาวบ้านที่ ดีก็จะส่ งเสริ มที่ อนั เป็ นมงคลนี้
ต่อไป ท่านแนะนาให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามระเบียบราชการและธรรมวินยั อย่างเคร่ งครัด
และรั บสถานที่ และทุ กสิ่ งทุ กอย่างที่เราเจตนาจะถวาย ณ วัดแห่ งนี้ ไว้ตามที่เราถวาย
ส่ วนพิธีกรรมนั้นให้เราจัดได้เลยเมื่ อพร้ อม เราขออาราธนาท่านวันที่ 5 พ.ค.วันฉัตร
มงคล ท่านบอกว่าถ้าว่างก็จะมาแต่ท่านอาจต้องไปเยอรมัน บอกให้เราทราบว่าท่านรับ
แล้วและอนุโมทนากับพวกเราทุกคน

กระผมกราบขออภัยเพื่อนๆ ทุกคนที่ไม่สามารถกระทาให้ดีที่สุดตามที่ได้บอกไว้ได้ กรรมใดๆที่ได้
ล่วงเกิ นเพื่อนๆ ทุกคนไว้ ผมขออภัยและขออโหสิ กรรมให้พวกเราทุกคนด้วยครับและจะพยายามทาให้ดี
ที่สุดต่อไปครับ

พฤษภาคม 2557
5 พฤษภาคมพิธีมอบเสนาสนะวัดป่ าบัวทิวา ห้ วยหัวแหวน สุ โขทัย
หลังจากการเริ่ มดาเนินการจากตุลาคม2556 เสนาสนะวัดป่ าบัวทิวาก็เกิดขึน้
จากพลังบุญของพวกเราทุกๆคน
วันฉั ตรมงคล (5 พฤษภาคม 2557) เราถือเป็ นฤกษ์ อันเป็ นมงคล ถวายเสนาสนะแห่ งนีแ้ ด่ สงฆ์ อุทิศ
บุญนีแ้ ด่ พ่อแม่ ครู อาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว หลวงปู่ ทิวา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว และพระบรมวงศา
นุวงศ์ ผ้ มู พี ระคุณและญาติมิตรทั้งปวง โดยมีพิธีที่เรี ยบง่ าย เย็นวันที่ 4 พ.ค. สวดมนต์ ทาวัตรเย็น
เช้ า 5 พ.ค.อังคาสจังหั นแด่สงฆ์มีพระอาจารย์ทวีป มาเป็ นองค์ประธาน เสร็ จแล้วรับศีล กราบขอ
ขมาพระรัตนตรัย เสร็ จแล้วกล่าวถวายเสนาสนะแด่สงฆ์ท้ งั ปวง ปลูกต้นไม้เป็ นที่ระลึกเป็ นอันเสร็ จพิธี ขอ
กราบขอบพระคุณทุกๆแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ที่ร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งนี้ ร่วมกันครับ วัดป่ าบัวทิวาแห่ ง
นี้เป็ นที่สัปปายะอย่างยิง่ สาหรับการประพฤติปฏิบตั ิธรรม ซึ่ งเราทุกคนก็หวังไว้วา่ ผูท้ ี่มาภาวนาที่นี่คงเป็ นดัง
ดอกบัวที่ผา่ นพ้นน้ าต้องแสงทิวาแล้วเบิกบานงดงาม เป็ นบัวทิวาหรื อกลุ่มชนที่พบแสงแห่ งพระธรรมแล้ว
สามารถผ่านพ้นวัฏสงสารนี้ไปได้เป็ นกลุ่มแรก

