
เมษายน 2561 

1 เมษายน 

1 เดือนคร่ึง อาคารตกึผู้ ป่วยรพ.วงัเจ้า 40 เตียง หลงัจากเทพืน้ตัง้เสาเสร็จตอนนีก็้เป็นช่วงก่อผนงั

แล้วครับ งานผ่านไปช้าๆตามก าหนดครับ คงต้องอีกเกือบหนึง่เดือนจึงจะขึน้โครงหลงัคาได้นะครับ ผนงัก่อ

เป็นอิฐบล๊อคทัง้หมดจะได้แข็งแรงและท างานได้สะดวกขึน้ด้วยครับ  

        

     

 6-7 เมษายน สามเณรฤดรู้อนพร้อมคณะจากโพธาราม แวะมา กราบนมสัการพระบรมธาตเุจดีย์ 

พระธาตุบวัแก้ว พระประธานและองค์หวงตาพระมหาบวั ณ วัดป่าบวัแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ โดยคุณ

ไพโรจน์และคณุรัชณีเจ้าของบ้านตองห้า กรุณาให้คณะสามเณรทัง้สามสิบหกชีวิตได้พกัท่ีเรือนแพ อาบน า้

ท่ีสระว่ายน า้และฉันภตัราหารท่ีบ้านด้วย ส่วนกิจกรรมก็มีการเดินป่า เข้าถ า้ เดินไปไหว้พระธาตบุนเขาบวั

แก้ว วา่ยน า้ สวดมนต์ท าวตัรเช้าเย็น ทอดผ้าป่า ฯลฯ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ทา่นด้วยนะครับ เพราะมี

คณะศรัทธามากมายมาร่วมกนัท าบญุเลีย้งถวายภตัราหารแดส่งฆ์สามเณร 

           



         

      

 7 เม.ย. ร่วมกนัซอ่มแซมพระพทุธรูป พระปิยพทุธบรมไตรโลกนาถ ณ พระบรมธาตเุจดีย์  

ญาณสงัวรานสุรณ์ 

                    

                   

11-12 เมษายน กราบนมัสการพระธาตุเชิงชุม หลวงปู่ มั่น หลวงปู่ หลุยส์ หลวงตาพระมหาบัว 

กราบรายงานเร่ืองการสร้างวดัป่าแก้วบดินทร์ธร ให้ท่านทราบก่อนเร่ิมก่อสร้างเดือนหน้า โดยก าหนดวาง

ศลิาฤกษ์ในเช้าวนัเสาร์ท่ี 19 พ.ค. เพ่ือนๆใครวา่งเรียนเชิญร่วมบญุกนันะครับ 



    

                       

  คืน 12 เมษา สวดมนต์ท าวตัรเย็นท่ีวดัป่าแก้วฯเสร็จช่างมิตรมาดพืูน้ท่ีกลางดกึ มีช่างเสนอราคามา

ให้ด้วย สรุปตอนนีมี้เสนอราคามาส่ีเจ้า กฎิุหลงัเล็กมีราคาตัง้แตเ่ก้าหม่ืนจนแสนสาม คงต้องรอสรุปกบัทา่น

มหาจกัรายธุพรุ่งนีอี้กทีครับ 

   

          

เช้า13 เมษา วนัสงกรานต์ เช้าถวายจงัหนัพระเณรท่ีวดัป่าแก้วซึ่งส่วนหนึ่งท่านมหาจกัรายธุส่งมา

ชว่ยดแูลจากวดัป่าโนนขมุเงิน. ปล่อยปลาช่อนและหอยท่ีสระน า้ภายในวดั เสร็จแล้วขอให้รถไถมาไถปรับท่ี

บริเวณท่ีจะสร้างกฎีุถวายสงฆ์ เร่ิมงานปรับท่ีสว่นท่ีสอง ส่วนแรกท่ีปรับ ไว้จะเป็นส่วนจองพระอโุบสถ ศาลา



ใหญ่ กว่าจะเสร็จคงสองสามวนัแตช่่างคงท าวนันีก้่อนแล้วมาต่อวนัหลงั? เขาเสียสละเวลามาท าให้ไม่คิด

คา่ใช้จา่ยทัง้เจ้าของรถและคนขบัแตเ่ราก็มีสินน า้ใจให้เขาอยู่ดีครับ 

     

    

    

    

  21 เมษายน ส านกัสงฆ์บางกะมา่ ออกจากปากน า้ตีส่ีไปกราบครูจารย์ทวีและทา่นชฤูทธ์ิ ท่ีก าลงั

บรูณะศาลาใหญ่ใหม่ ย้ายศาลาเก่าไปด้านหน้า มีท่านชูฤทธ์ิดแูลจดัการบริหาร ท่านไพลินน าศรัทธามา

รับค่าใช้จ่ายชัน้บนของศาลา ด าเนินการมาตัง้แต่ ธ.ค. อีกสกัเดือนสองเดือนคงเสร็จครับ ทางมูลนิธิน า

ปัจจยัมาร่วมบญุด้วย 50,000 บาท ครูจารย์เมตตาอบรมเราเสียหลายชม. เพราะหายไปนาน ทัง้ก าลงัใจ

ในการท างานสาธารณะประโยชน์ และปฏิปทาในการปฏิบตัิภาวนา ต่อยอดจากท่ีเราส่งการบ้านให้ท่าน

ทราบ ฟังแล้วช่ืนใจเพราะท่านเอาประสบการณ์ตรงของทา่นมาสอนเรา มีก าลงัใจขึน้อีกเยอะครับ ท่านว่า

งานภายนอกก็ต้องท าไม่ต้องลดแต่งานภายในต้องให้หนักแน่นขึน้ ถึงเวลาต้องใช้ตอนละร่างนีจ้ะได้ไม่

ล าบากไม่หลง สอบทานตรวจงานการภาวนาแล้วก็แน่น าทางเดินตอ่ไป ท่านว่าทุกสิ่งท่ีท าไม่ไร้ค่ามีผลมี



อานิสงส์จริงอย่าท้อ จะพาเพ่ือนร่วมทางไปด้วยก็ช้าและล าบากกว่าเดินทางคนเดียวอยู่แล้ว ท า ไหวก็ท า

ไปก่อน คยุกันเร่ืองเก่าๆ สมยัมาภาวนาท่ีน่ีและตอนพบกับท่านชูฤทธ์ิท่ีชม. ภายหลังท่านย้ายไปอยู่น า้

หนาวทางหลงัภูกระดงึ ตัง้ใจว่าเสร็จงานคงหาเวลาไปภาวนาท่ีน า้หนาวบ้าง นึกถึงตอนหนุ่มๆ ท่ีช่วยท่าน

ชิตสร้างศาลา เลิกงานจากป่ินเกล้าขบัรถไปภานาน า้หนาว เช้ากลบัมาท างาน เดือนหนึ่งๆ หลาย ๆครัง้

เลย คดิถึงแล้วก็สขุใจนะครับ เวลาชา่งรวดเร็วเสียจริง ผา่นไปแป็บเดียวผมหงอกเเรงหมดเสียแล้ว 

       

       
   

ธรรมะจากพระโอษฐ์ 22 เมษายน (ศีล) ธรรมะท่ี
เราศึกษาร่วมกันวันนีคื้อ ศีล เร่ิมต้นท่านสอนถึงค าว่า

อุบาสก อุบาสิกา ผู้ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาท่ีดีต้อง

ประกอบด้วยศีล อบุาสกแก้วจะต้องศรัทธาในพระรัตนตรัย 

มีศีล ไม่ถือมงคลต่ืนข่าวไม่หวงับุญนอกพระพุทธศาสนา 

เป็นผู้ มุ่งอุปการะในพุทธศสนา อาชีพท่ีไม่ควรท าได้แก่

การค้าอาวุธ ยาพิษของมึนเมาขายชีวิต ฯ ศีลจึงเป็นท่ีตัง้ของคณุธรรมทัง้ปวง ท าให้สุขสงบร่มเย็น การ

รักษาศีล ไม่ว่าจะระดับใดๆเช่นเบญจศีล อุโบสถศีลนัน้มีหลายระดับ เช่นท าไปตามๆเขา ไม่จริงจัง 

หลอกลวง ปนด้วยความโลภในลาภสกัการะ นัน้ไม่ดี ท่ีดีคือ อริยอุโบสถ คือระลึกอยู่มีสติอยู่เป็นต้น อานิ

สงค์ของศีลนัน้ยิ่งใหญ่มาก ท าให้มีทรัพย์ มีความสุข มีความกล้า มีช่ือเสียง ตายอย่างมีสติ และมีสุขคติ

เป็นท่ีไป รักษาศีล 5 ข้อ ให้สม ่าเสมอท าบญุใส่บาตร ส าหรับผู้ มีศีล ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ ละ

โลกนีไ้ปแล้วจตุจิิตไปปฏิสนธิในโลกสวรรค์ ทนัที ผู้สมาทานศีล 5 ศีล 8 ทกุวนั มีโอกาสไปอบุตัใิน สคุตภิูมิ 

6 ขัน้นัน้ จะไปอบุตัิในเทวโลกภูมิใดนัน้แล้วแตก่ าลงับญุกศุลท าไว้ในโลกมนษุย์  ฟังแล้วอ่ิมอกอ่ิมใจ แม้มิ

อาจสรุปเนือ้หาให้เพ่ือนๆได้มากนักเพราะส่วนใหญ่ท่านตดัตอนของพระสูตรต่างๆมาสอน แต่ผู้ ร่วมฟัง



ธรรมครัง้นีค้งได้ซึมซบักระแสแห่งธรรมท่ีชีแ้นวทาง การปฎิบตัิได้อย่างชดัเจนไม่หลงงมงาย ไม่ลบูๆคล าๆ 

สะเปสะปะ ไมห่ลงในความโลภ ในช่ือเสียง มวัเมาในกิเลส โดยนกึวา่ถือศีลอยู่ 

    23 เมษายน งานก่อสร้าง อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญุมี ธมัมรโต ณ รพ.ดา่นมะขามเตีย้ ขณะนี ้

เร่ิมผกูเหล็กท าคานฐานล่างคร่ึงท่ีสอง ส่วนคร่ึงแรกเทเสร็จแล้วก าลงับม่อยู่ครับ งานคืบหน้าไปอย่างช้าๆ

เพราะแบบท่ีไปท ามามีผิดพลาดหลายจดุจึงต้องแก้ไขหลายจดุ วนันีเ้ลยต้องประชมุหารือกบัท่านอาจารย์

สมบตัิหลายเร่ืองหน่อย รวมทัง้ต้องวางผงัท่อตา่งๆท่ีต้องเตรียมให้ถกูต้องเชน่ทอ่น า้ท่อลมของโต๊ะท าฟันท่ี

ต้องเตรียมไว้ตัง้แต่ตอนท าคาน และระดบัท่อน า้เสียท่ีต้องส่งไประบบก าจดัน า้เสียรวมของรพ. และยัง

ระบบไฟฟ้าตา่งๆอีกด้วยครับ ยุ่งหน่อยเพราะแบบของเราไม่ใช้แบบส าเร็จรูปแตเ่ขียนขึน้ใหมต่ามความจ า

กดัของพืน้ท่ีและข้อจ ากดัตามการใช้งานครับ แตท่ี่หน้าช่ืนใจคือการดแูลของจนท.รพ.ท่ีให้การต้อนรับเรา

อย่างดี จดัอาหาร น า้ ถวายพระทุกวนั แล้วยงัน า้ปานะ จดัให้ตลอด ท าป้ายท ากล่องช่วยรับบริจาค ให้

ประชาชนในท้องท่ีได้มีสว่นร่วมในการก่อสร้างด้วยน่ารักมากๆครับ ขอขอบคณุจนท.ทกุท่านและท่านผอ.

ด้วยนะครับมาเย่ียมทีไรก็ดีใจครับ นอกจากทางรพ.แล้ว ผู้คนในพืน้ท่ีก็เข้ามาช่วยดแูลช่วยเหลืองานตา่งๆ

เป็นอยา่งดีย่ิงครับ ขอบคณุครับขอบคณุ 

  

  
  24 เมษายน 61 เดินทางจากกทม.ตัง้แตตี่ห้า ไปถึงวดัป่าแก้วฯ บา่ยส่ีโมง นดัช่างอาทร 

มาดพืูน้ท่ี ก าหนดวางผงังานให้ท ากุฏีเจ้าอาวาส หนึ่งหลงักุฎีเล็กหนึ่งหลงั และศาลาโรงน า้ร้อนอีกหนึ่ง

หลงั และให้ช่วยจดัเตรียมท่ีวางศิลาฤกษ์ ดท่ีูบริเวณท่ีปรับพืน้ท่ีไว้ตัง้แตส่งกรานต์ มีการปรึกษาปรับแต่ง

แบบเล็กน้อย พร้อมวสัดท่ีุจะใช้ช่างอาทรขอเบิกล่วงหน้าซือ้ของก่อนหนึ่งแสนครับ เจ้าภาพกฎีุหลงัใหญ่

คือคณุอ๊อด เดนิทางมาดงูานด้วยกบัเราช่วยดแูบบและวางผงัด้วยกนัเพราะเธอเป็นช่างด้วยเลยโชคดีมีคน

มาช่วยวางแผนให้ช่างอาทรด้วย กว่าจะเสร็จก็เย็นมากแล้ว พระท่านใจดียกกุฎีให้เรานอนส่วนท่านกลบั

ไปจ าวดัท่ีวดัป่าโนนขมุเงิน เพราะมีพระบวชใหม่หนึง่รูปตอนเช้า 25 เมษา หนึ่งรูปเป็นคนบ้านนีท่ี้ตัง้ใจจะ

บวชให้คณุลงุท่ีไม่สบายและจะจ าพรรษาท่ีวดัป่าแก้วฯนีด้้วยครับ เป็นบญุของเราท่ีได้มีโอกาสสร้างวดัให้



พวกเขาได้ศึกษาประพฤติปฎิบตัิธรรมกันนะครับ แต่ก็เป็นการยากนะครับท่ีเราจะต้องเตรียมเสนาสนะ

ทัง้หมดให้พร้อมกับพระหกรูปให้ทนัเข้าพรรษา ณ วดัใหม่แห่งนี ้เพราะเพียงสองเดือนเศษเองครับ งาน

ยากท้าทายแต่ก็เป็นบญุกุศลท่ีน่าประทบัใจครับ เพ่ือนๆท่านใดสนใจมาเดินก้าวไปพร้อมกันครับ อาจมี

ขวากหนามบ้างแตก็่จะผา่ฟันกนัไปด้วยกนันะครับ 

    
 25 เมษายน เช้า นอนกุฎีวัดใหม่ ตอนหัวค ่าร้อนหน่อยแต่พอหลังส่ีทุ่มก็เย็นสบาย เราเลยนั่ง

ภาวนาตลอดจนตีส่ี พระเณรท าวัตรสวดมนต์กันแต่เช้าก่อนไปบิณฑบาตร ร่วมกันถวายจงัหนัพระและ

สามเณรน้อยๆ เสร็จก็นดัช่างมิตร มาพร้อมกับช่างณรงค์ เพ่ือวางแผนท ากุฎีอีกสองหลงั พร้อมพาไปดู

สถานท่ีวางผงั สายๆ ก็นดัชา่งด ามาเตรียมท าห้องน า้อีกหกห้อง 

             

 บา่ยเรามากราบเย่ียมพระอาจารย์จกัรายธุ ท่ีวดัป่าโนนขมุเงิน เพราะทราบว่าทา่นอาพาธ โดยน า
ยาแก้ไอมาถวาย และได้ปรึกษาเร่ืองสร้างวดัป่าแก้วฯ โดยรายงานการด าเนินการตา่งๆท่ีเราท าให้ทา่น
ทราบ เสร็จแล้วทา่นพาชมพระเจดีย์ พระประธานสวยงามมาก เราเลยรับเป็นเจ้าภาพสีทองส าหรับองค์
ทา่นด้วย พระเกตทุองค าท่ีเราชว่ยสร้างก็สวยมากครับ คยุกนัเร่ืองปา้ยวดัป่าแก้วฯ สรุปวา่จะหาหินก้อน
ใหญ่ๆ มาท าเหมือนวดัป่าโนนขมุเงินครับ เพ่ือนๆ ใครมีหินก้อนใหญ่สวยๆ ชว่ยหาให้ด้วยนะครับ 

       



  สวดมนต์ท าวดัเย็น เสร็จก็นอนท่ีกฎีุเหมือนเดมิแต.่..หลงัเท่ียงคืนฝนตกหนกัจนเช้า เปียก
ไปหมดเลยเพราะไมก่ล้าเข้าไปนอนในกฎีุพระ ได้แตน่ัง่หลบฝนภาวนาอยู่บนระเบียงกฎีุจนเช้า ดนิเปียก
แฉะ มาก ชา่งย้ายกฎีุมาแตเ่ช้า เลยไปเดินดท่ีูกนั ขากลบัเสียรองเท้าแตะไปหนึง่คูเ่พราะดนิตดิจนพืน้หลดุ
ออกมาเลยครับ พอสายๆ ชา่งเจาะบาดาลก็มาเร่ิมเจาะเพราะหลมุเดมิดินกลบเสียไปแล้ว เจาะอยู่นานจน
ลกึห้าสิบเมตรได้น า้มามากพอควร เลยซือ้ปัม้บาดาลหนึง่แรงคร่ึงมาใช้ ไปครัง้หน้าคงได้เห็นน า้เตม็สระแล้ว
ครับ ก่อนเดนิทางกลบัดรูะบบไฟฟ้า พระทา่นวา่ไฟมาไมเ่ตม็ท่ีไมถ่ึง200 V ก่อนมาให้น้องประจกัษ์ติดตอ่
ไฟฟ้าสกลนครให้ เจ้าหน้าท่ีมาดใูห้ปรากฏวา่สายหลวม หลงัแก้ไขก็ใช้ได้ปกติ ขอไฟไว้ 15 Amp คงจะพอ
ส าหรับงานก่อสร้างตอ่ไปได้ดีทีเดียวครับ 

  

   

  27-29 เมษายน อบรมปฎิบตัิธรรม ณ วชัรธรรมสถาน มีครูจารย์วิทยาเมตตามาสอนพวก
เรา วันนีท้่านสอนพืน้ฐานของการปฎิบัติ เน้นเร่ืองศีล เร่ืองสัจจะเร่ืองการท าจริงไม่จับจด ท่านอุตส่าห์
เดนิทางจากฝางมาสอนพวกเราเพราะเห็นแก่ธรรมะท่ีต้องมีปูแ้นะน าในการปฎิบตัิ ท าเองไมมี่ครูอาจารย์ผิด
ทางแล้วคงแก้ไขยาก ท่านเน้นเร่ืองความเพียรในสมัปทานส่ี และสตปัิฏฐาน จึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับเราทกุ
คนท่ีได้เข้าอบรมในครัง้นี ้ฝนฟ้าเป็นใจยิ่ง อากาศท่ีเคยร้อนอบอ้าวกลับเย็นชุ่มช่ืนใจพร้อมสายฝนโปรย
ปรายขณะนัง่ภาวนาในหอธรรม ท าให้นึกถึงองค์หลวงตาท่ีท่านชอบภาวนาตอนฝนตกท่านว่าภาวนาดีนกั 
กราบระลกึพระคณุพอ่แมค่รูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า  

   



  วันท่ีสองของการอบรม ฝนตกหนักต้นไม้หักโค่น หลังคาแตกหลายจัด เดินจงกรมไม่
สะดวกจึงต้องนั่งกันมากหน่อย ครูจารย์ท่านสอนเร่ืองการนั่งภาวนาต้องเน้นท่ีสติปัญญาพิจารณาผ่าน
เวทนาไปให้ได้ย่อมจะมีประโยชน์มาก แต่ถ้าขยบัไปขยบัมา คงผ่านทุกขสจัจะได้ยากครับ ท่านว่าครูบา
อาจารย์ ทา่นไม่ได้ให้เรานัง่เอาเวลาวา่นานก่ีชม. แตท่่านให้ใช้สติปัญญาพิจารณาให้ผ่านนิวรณ์ตา่งๆไปให้
ได้จึงเป็นประโยชน์จริงๆ สติ ปัญญา ขนัติ วิริยะ ความเพียรพยายามต่อสู้ กับกิเลสตวัน้อยๆท่ีมากับการ
เจ็บๆปวดๆของกายนี ้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากจะต้องเพียรพยายามด้วยตนเอง หาอุบายต่อสู้กับกิเลส
ของตน เช่นลดอาหาร เดินจงกรมฯ นอกจากนีท้า่นยงัเน้นเร่ืองศีล เพราะถ้าศีลไมบ่ริสทุธ์ิแล้วการท่ีจะให้จิต
ตัง้มัน่เป็นสมาธิคงเป็นไปได้ยากย่ิง หรืออาจพาไปสูม่ิจฉาสมาธิก็ได้ ธรรมะเล็กๆน้อยๆ น ามาฝากเป็นธรรม
บรรณาการกนันะครับ ฝังแล้วท าให้ธรรมบริกรเกิดความฮกึเหิม นัง่ภาวนาตอ่กนัจนเท่ียงคืนเลยครับ. สาธุ 

   

 

 ปิดอบรมปฎิบตัิภาวนา ณ วชัรธรรมสถาน วนัสดุท้ายของการอบรมอากาศเป็นใจฝนโปรยเบาๆสด
ช่ืนสบาย แตท่่านก็ยงัเคี่ยวเข็ญขดัเกลาพวกเราตอ่ไป ท่านว่าสมยันีเ้ราดีแตท่ าบญุด้วยวตัถ ุใส่บาตร ถวาย
ภตัร ผ้าป่ากฐิน ปัจจยัตา่งๆ พอให้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็หายไปกว่าคร่ึง พอให้นัง่สมาธิภาวนา ยิ่งหาตวัยาก. 
จงึเป็นเหตใุห้คนไมค่อ่ยเข้าปฎิบตัธิรรมกนั อาจารย์ทัว่ไปก็ต้องวิ่งเดินสายตามกิจนิมนต์ท่ีพวกโยมจดักนั ไม่
มีเวลามาสอนปฎิบตัภิาวนา จงึอยากให้พวกเรา. นอกจากท าทานแล้ว(นอกจากหวงัผลในโลกธรรมทัง้ส่ีด้วย
ทานแล้ว) ก็ให้ตัง้ใจรักษาศีลอย่างจริงจงัด้วย เพราะถ้าไม่รักษาศีล ก็จะรักษาความเป็นมนษุย์ไว้ไม่ได้ คง
ต้องตกนรก หรือเป็นสตัว์ในภูมิตา่งๆแทน ผลบุญช่วยให้มีอาหารมีทรัพย์  แต่ส่งให้เป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าขาด
ศีล. ศีลเองก็ตัง้อยู่ได้ยากถ้าขาดสตสิมาธิ และปัญญา ศีลจงึเป็นบาทฐานท่ีส าคญัยิ่ง ในเส้นทางสายนี ้สว่น
การปฎิบตัิภาวนานัน้ยิ่งจ าเป็นมากส าหรับการก้าวเดินต่อไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ เพราะขาดภาวนา
ขาดปัญญาพิจารณาในสัจจะธรรมความจริงของตัวเราแล้ว ก็มิอาจก้าวผ่านความทุกข์ทัง้มวลได้ การ
ภาวนามิใช่ความคิด การอ้อนวอน ร้องขอความเห็นใจ ตามกิเลสความต้องการในใจของเรา แต่ใช้ความมี
สติตัง้มัน่ มีสมาธิ มองให้เห็นความจริง ของสรรพสิ่งทัง้หลาย เช่นทกุข์ เหตเุกิดทกุข์ ทางก้าวออกจากทกุข์ - 
การเกิดขึน้และดบัไปของสิ่งตา่งๆจากการดบัของเหตเุหลา่นัน้ -กรรมและผมของกรรม -เป็นต้น ผู้ ท่ีแสวงหา
ห น ท า ง จ า ก ศ า ส น า อ่ื น ท่ี ไ ม่ มี อ ริ ย ม ร ร ค  จึ ง มิ อ า จ ห ลุ ด พ้ น ไ ด้ อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง   
ก่อนปิดอบรมท่านยงัเน้นให้ปฎิบตัิภาวนา รักษาศีล อย่างต่อเน่ืองให้ก าลงัใจพวกเราให้ต่อสู้กับกิเลสและ
มารในใจให้ได้ บทสุดท้ายท่านว่าศีลทัง้ห้าเหมือนประตท่ีูเราต้องปิดให้สนิทไม่ล่วงผ่าน หลุดไปนิดเดียวก็
หมดความเป็นมนษุย์แล้ว ส าคญัจริงๆ พวกเกล้ากระผมขอกราบระลกึในพระคณุความเมตตาของพอ่แม่ครู
อาจารย์และจะร่วมกนัตัง้ใจปฎิบตัิภาวนา สวนกระแสของโลกตอ่ไปครับ ขอบพระคณุในก าลงัใจท่ีครูจารย์
สัง่สอนมอบให้ครับ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213560598963520&set=pcb.10213560643244627&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213560598963520&set=pcb.10213560643244627&type=3

