
 

ส ำนักสงฆ์วดัป่ำบัวทวิำ 
ทีต่ั้ง บ้ำนห้วยเจริญ ต.กลำงดง 
อ.ทุ่งสเลี่ยม จ.สุโขทยั 64150 

 
ส ำนักสงฆ์วดัป่ำบัวทวิำ 
ก ำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงระหว่ำง 
เดือน ตุลำคม2556 จนถึง เมษำยน2557 
รวม 7 เดือน 
 

ควำมเป็นมำ 
ศรัทธาเกิดจากคุณณัฐณิชา อ่างเงิน ไดมี้โอกาสพาคุณแม่ไปท าบุญกบัครูบาอาจารยส์ายหลวงปู่มัน่ 

คือ องค์หลวงตาพระมหาบวั หลวงปู่ลี หลวงปู่บุญมี พระอาจารยว์นัชยั ฯลฯ ซ่ึงปกติ
คุณแม่ก็เป็นคนเขา้วดัท าบุญเป็นประจ าอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีโอกาสมาทางสายวดัป่า
กรรมฐาน ท าให้เกิดศรัทธาปรึกษากนัประสงคจ์ะถวายท่ีดินสร้างวดัเพื่อปฏิบติัภาวนา
แบบสายพระป่าข้ึนท่ีสุโขทยับา้ง เพราะมีท่ีอยูท่ี่บา้นห้วยเจริญ ต าบลกลางดง อ าเภอทุ่ง
เสล่ียม จงัหวดัสุโขทยัต่อมา หลวงปู่ทิวา อาภากโร ท่านมาท่ีสุโขทยั จึงกราบนิมนตข์อ
ถวายท่ีดินเพื่อสร้างวดั ให้กบัหลวงปู่ หลวงปู่ทิวาท่านเมตตารับท่ีดินไว ้และไดน้ัง่เรือ
เขา้ไป เดินข้ึนไปบนเนินเขา พร้อมทั้งเมตตา วา่ "เรารับแลว้นะ เรารับ ให้เก็บรักษาผืน
ป่าไว ้แลว้จะมีคนมาสร้างวดัในโอกาสต่อไป” เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม2553 

   
 

ต่อมา คุณณัฐณิชาได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถมัภ์ให้ช่วย
ด าเนินการจดัสร้างวดัแห่งน้ีถวายแด่พอ่แม่ครูอาจารยส์ายพระป่ากรรมฐานเพราะเห็นวา่ทางมูลนิธิฯ ไดส้ร้าง
วดัป่าบวัแกว้ฯ ถวายองคห์ลวงตาพระมหาบวัเสร็จเรียบร้อยแลว้ท่ี จ.กาญจนบุรี 
 
 
 
 

หลวงปู่ทิวา อาภากโร 



 ส านกัสงฆว์ดัป่าบวัทิวา ท าไมถึงเป็นบวัทิวา  

“บัว”มีส่ีเหล่าเปรียบเหมือนคนส่ีจ าพวก พวกท่ีพน้น ้ าพบแสงทิวาคือผูบ้รรลุธรรม บวัเป็นดอกไม้
เกิดในโคลนตมแต่ดอกบริสุทธ์ิสวยงามน ามาบูชาพระ “บวั”คือช่ือของพ่อแม่ครู
อาจารยห์ลวงตาพระมหาบวั 

“ทิวำ”คือกลางวนั/แสงอาทิตย/์แสงแห่งธรรม ทิวาคือช่ือของหลวงปู่
ทิวาท่ีรับมอบถวายท่ีดินผืนน้ีคร้ังแรก บวัทิวายอ่มมีความหมายให้ผูม้าประพฤติ
ปฏิบติั ณ ท่ีแห่งน้ี เป็นเช่นบวัพน้น ้าสามารถรับแสงแห่งทิวา เป็นผูพ้น้แลว้ บรรลุ
ธรรมแลว้ 
 

น่ีคือท่ีมาของวดัป่าแห่งน้ี ท่ีเราจกัสร้างถวายบูชาคุณองคห์ลวงตา 
พระมหาบวัและพระอาจารยทิ์วาร่วมกนั ณ หว้ยหวัแหวน ทุ่งเสล่ียม จ. สุโขทยั 

 
โครงสร้ำงและงบประมำณในกำรก่อสร้ำงส ำนักสงฆ์แห่งนี้ประกอบด้วย 
1. ศาลาอเนกประสงค ์ใชเ้ป็นศาลาท าบุญ ศาลาฉนั ท่ีพกัฯ ขนาด6*9 ม.  200,000  บาท 
2. ศาลาท่ีพกัและโรงครัว ขนาด 6*9 ม.      200,000  บาท 
3. หอ้งน ้าจ  านวน 6หอ้งๆละ15,000 บ.    รวม    90,000  บาท 
4. ศาลาริมน ้า ส าหรับเป็นท่าเรือ เขา้ออกจากวดั      35,000  บาท 
5. กุฏิ ขนาด 3*5ม. 3หลงัๆ ละ150,000 บ.    รวม   450,000  บาท 
6. เรือไมข้นาดความยาว 5 ม. ใชข้นส่ง-เดินทาง      35,000  บาท 
7. ท าถนนเขา้วดัระยะทาง 3 กม.      300,000  บาท 
8. ระบบประปาภายในวดั         20,000  บาท 
9. ระบบโซล่าเซล ส าหรับไฟฟ้า แสงสวา่งและป้ัมน ้า    300,000  บาท 
10. ซ้ือท่ีเพิ่มเติมทางทิศใต ้      500,000  บาท 
    รวม              2,130,000  บำท 
 

 



กุมภำพนัธ์ 2557  
เร่ิมขนของขา้มน ้าไปเตรียมก่อสร้างท่ีวดัก่อสร้างกุฏิน าพระประฐานไปวดั 
 
 

   การเดินทางของคณะน าพระประธานนาคปรกไปประดิษฐาน ณ ส านกัสงฆ์วดัป่าบวัทิวา ตรวจ
งานก่อสร้างไดเ้ร่ิมสร้างกฏิุและเตรียมสร้างศาลาอเนกประสงคแ์ลว้ โซล่าเซลลท่ี์น าไปยงัตอ้งรอศาลาท่าน ้า
จึงจะใช้ได ้ครูบาบุญช่วยดูแลการก่อสร้างไดบ้า้งแต่ท่านเปล่ียนท่ีก่อสร้างกุฏิและศาลาท่ีก าหนดไวไ้ปตั้ง
ขวางทางน ้ าซ่ึงท าให้เราไม่อาจท าทางเดินจงกรมใกล้กุฏิได้จนกว่าจะผ่านหน้าฝนไปแล้ว ท่านตอ้งใช้ท่ี
ชัว่คราวไปก่อน 

 

วันมาฆบูชาท าบุญกันท่ีศาลา สวดมนต์ท าวัตร
ภาวนา วิวพระอาทิตย์ขึน้และตกท่ีวัดสวยงามดีพระจันทร์
เต็มดวงตอนกลางคืนย่ิงท าให้เรารู้สึกสงบเยน็สบายย่ิง ลืม
ความเร่าร้อนจากสังคมเมืองท่ีมแีต่ความขดัแย้งไปได้อย่างดี 

 

 
20 กุมภำพนัธ์ ไมไ้ผ ่350 ล าจากอุทยัธานี    
ครอบครัวสมศรี-บุญทันส่งไม้ไผ่มาช่วยสร้างวดั ท าสะพานและกุฏิริมน ้ า
รองรับท่ีจอดเรือและแผงโซล่าเซลล์เพื่อสูบน ้ าเข้าว ัดวนัน้ีอีก350ล า ขอ
อนุโมทนาบุญดว้ยนะครับ 
 
 
 
 



มีนำคม 2557  

ผ่านมา 101 วันที่เร่ิมต้นก่อสร้ำงวัดป่ำบัวทิวำผ่านร้อนผา่นหนาวมา 4 เดือน ท่ีมูลนิธิดวงแกว้ฯได้
ถูกขอใหม้าช่วยสร้างวดัแห่งน้ี ตั้งแต่ซ้ือท่ีสร้างวดั วางศิลาฤกษ ์เร่ิมสร้างวดั หลงัจากครู
อาจารยห์ลายท่านมาช่วยดู ช่วยจดัวางผงัวดัให้เหมาะสม แต่ก็พบปัญหา ณ เวลาสร้าง
จริง เช่นไปสร้างกุฏิในเขตป่าไม ้และเขิงเขาขวางทางน ้ า การก่ออิฐเทปูนนอกเขตท่ีดิน
ท่ีไดรั้บอนุญาต หลวงปู่ทิวาท่านจึงไดม้าตรวจใหข้อ้แกไ้ขแนะน าช้ีแนะพวกเรา ท่านวา่
ท่ีน่ีเป็นท่ีๆ ดี สัปปายะเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบติัธรรมของสงฆ์มาก ท่านอยาก
เก็บไวใ้ห้สงฆต่์อไป ปัญหาท่ีเกิดให้แกไ้ขไป อดทน ฝ่าฟันอุปสรรค เพราะไม่วา่จะท า
ส่ิงใด ก็ไม่พน้ปัญหาและอุปสรรค ถา้ไม่อดทนแกไ้ข ก็ไม่มีทางส าเร็จ ท่านวา่ ความเป็น
มงคลของท่ีนั้นตอ้งอยู่กบัผูม้าใช้ พระท่ีดี ชาวบา้นท่ีดีก็จะส่งเสริมท่ีอนัเป็นมงคลน้ี
ต่อไป ท่านแนะน าใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบราชการและธรรมวินยัอยา่งเคร่งครัด 
และรับสถานท่ี และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราเจตนาจะถวาย ณ วดัแห่งน้ีไวต้ามท่ีเราถวาย 
ส่วนพิธีกรรมนั้นให้เราจดัได้เลยเม่ือพร้อม เราขออาราธนาท่านวนัท่ี 5 พ.ค.วนัฉัตร
มงคล ท่านบอกวา่ถา้วา่งก็จะมาแต่ท่านอาจตอ้งไปเยอรมนั บอกให้เราทราบวา่ท่านรับ
แลว้และอนุโมทนากบัพวกเราทุกคน 

กระผมกราบขออภยัเพื่อนๆ ทุกคนท่ีไม่สามารถกระท าให้ดีท่ีสุดตามท่ีไดบ้อกไวไ้ด ้กรรมใดๆท่ีได้
ล่วงเกินเพื่อนๆ ทุกคนไว ้ผมขออภยัและขออโหสิกรรมให้พวกเราทุกคนดว้ยครับและจะพยายามท าให้ดี
ท่ีสุดต่อไปครับ 
 

 



พฤษภาคม 2557 

5 พฤษภาคมพธีิมอบเสนาสนะวัดป่าบัวทวิา ห้วยหัวแหวน สุโขทยั 
หลังจากการเร่ิมด าเนินการจากตุลาคม2556 เสนาสนะวดัป่าบัวทิวากเ็กิดขึน้ 

จากพลังบุญของพวกเราทุกๆคน 
 

วันฉัตรมงคล (5 พฤษภาคม 2557) เราถือเป็นฤกษ์อันเป็นมงคล ถวายเสนาสนะแห่งนีแ้ด่สงฆ์ อุทิศ
บุญนีแ้ด่พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว หลวงปู่ทิวา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศา
นุวงศ์ผู้มพีระคุณและญาติมิตรท้ังปวง โดยมพิีธีท่ีเรียบง่าย เยน็วนัท่ี 4 พ.ค. สวดมนต์ท าวตัรเยน็ 

 เช้า 5 พ.ค.อังคาสจังหันแด่สงฆ์มีพระอาจารยท์วีป มาเป็นองค์ประธาน เสร็จแลว้รับศีล กราบขอ
ขมาพระรัตนตรัย เสร็จแลว้กล่าวถวายเสนาสนะแด่สงฆ์ทั้งปวง ปลูกตน้ไมเ้ป็นท่ีระลึกเป็นอนัเสร็จพิธี ขอ
กราบขอบพระคุณทุกๆแรงกายแรงใจแรงทรัพยท่ี์ร่วมกนัสร้างมหากุศลคร้ังน้ีร่วมกนัครับ วดัป่าบวัทิวาแห่ง
น้ีเป็นท่ีสัปปายะอยา่งยิง่ส าหรับการประพฤติปฏิบติัธรรม ซ่ึงเราทุกคนก็หวงัไวว้า่ผูท่ี้มาภาวนาท่ีน่ีคงเป็นดงั
ดอกบวัท่ีผา่นพน้น ้ าตอ้งแสงทิวาแลว้เบิกบานงดงาม เป็นบวัทิวาหรือกลุ่มชนท่ีพบแสงแห่งพระธรรมแลว้
สามารถผา่นพน้วฏัสงสารน้ีไปไดเ้ป็นกลุ่มแรก 

 
 

 


