เมษายน 2561
1 เมษายน
1 เดือนครึ่ ง อาคารตึกผู้ป่วยรพ.วังเจ้ า 40 เตียง หลังจากเทพื ้นตังเสาเสร็
้
จตอนนี ้ก็เป็ นช่วงก่อผนัง
แล้ วครับ งานผ่านไปช้ าๆตามกาหนดครับ คงต้ องอีกเกือบหนึง่ เดือนจึงจะขึ ้นโครงหลังคาได้ นะครับ ผนังก่อ
เป็ นอิฐบล๊ อคทังหมดจะได้
้
แข็งแรงและทางานได้ สะดวกขึ ้นด้ วยครับ

6-7 เมษายน สามเณรฤดูร้อนพร้ อมคณะจากโพธาราม แวะมา กราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์
พระธาตุบวั แก้ ว พระประธานและองค์หวงตาพระมหาบัว ณ วัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์ โดยคุณ
ไพโรจน์และคุณรัชณี เจ้ าของบ้ านตองห้ า กรุณาให้ คณะสามเณรทังสามสิ
้
บหกชีวิตได้ พกั ที่เรื อนแพ อาบน ้า
ที่สระว่ายน ้าและฉันภัตราหารที่บ้านด้ วย ส่วนกิจกรรมก็มีการเดินป่ า เข้ าถ ้า เดินไปไหว้ พระธาตุบนเขาบัว
แก้ ว ว่ายน ้า สวดมนต์ทาวัตรเช้ าเย็น ทอดผ้ าป่ า ฯลฯ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านด้ วยนะครับ เพราะมี
คณะศรัทธามากมายมาร่วมกันทาบุญเลี ้ยงถวายภัตราหารแด่สงฆ์สามเณร

7 เม.ย. ร่วมกันซ่อมแซมพระพุทธรูป พระปิ ยพุทธบรมไตรโลกนาถ ณ พระบรมธาตุเจดีย์
ญาณสังวรานุสรณ์

11-12 เมษายน กราบนมัสการพระธาตุเชิง ชุม หลวงปู่ มั่น หลวงปู่ หลุย ส์ หลวงตาพระมหาบัว
กราบรายงานเรื่ องการสร้ างวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธร ให้ ท่านทราบก่อนเริ่ มก่อสร้ างเดือนหน้ า โดยกาหนดวาง
ศิลาฤกษ์ในเช้ าวันเสาร์ ที่ 19 พ.ค. เพื่อนๆใครว่างเรี ยนเชิญร่วมบุญกันนะครับ

คืน 12 เมษา สวดมนต์ทาวัตรเย็นที่วดั ป่ าแก้ วฯเสร็ จช่างมิตรมาดูพื ้นที่กลางดึก มีช่างเสนอราคามา
ให้ ด้วย สรุปตอนนี ้มีเสนอราคามาสี่เจ้ า กุฎิหลังเล็กมีราคาตังแต่
้ เก้ าหมื่นจนแสนสาม คงต้ องรอสรุปกับท่าน
มหาจักรายุธพรุ่งนี ้อีกทีครับ

เช้ า13 เมษา วันสงกรานต์ เช้ าถวายจังหันพระเณรที่วดั ป่ าแก้ วซึ่งส่วนหนึ่งท่านมหาจักรายุธส่งมา
ช่วยดูแลจากวัดป่ าโนนขุมเงิน. ปล่อยปลาช่อนและหอยที่สระน ้าภายในวัด เสร็ จแล้ วขอให้ รถไถมาไถปรับที่
บริเวณที่จะสร้ างกุฎีถวายสงฆ์ เริ่ มงานปรับที่สว่ นที่สอง ส่วนแรกที่ปรับ ไว้ จะเป็ นส่วนจองพระอุโบสถ ศาลา

ใหญ่ กว่าจะเสร็ จคงสองสามวันแต่ช่างคงทาวันนี ้ก่อนแล้ วมาต่อวันหลัง ? เขาเสียสละเวลามาทาให้ ไม่คิด
ค่าใช้ จา่ ยทังเจ้
้ าของรถและคนขับแต่เราก็มีสินน ้าใจให้ เขาอยู่ดีครับ

21 เมษายน สานักสงฆ์บางกะม่า ออกจากปากน ้าตีสี่ไปกราบครูจารย์ทวีและท่านชูฤทธิ์ ที่กาลัง
บูรณะศาลาใหญ่ใหม่ ย้ ายศาลาเก่าไปด้ านหน้ า มีท่านชูฤทธิ์ดแู ลจัดการบริ หาร ท่านไพลินนาศรัทธามา
รับค่าใช้ จ่ายชันบนของศาลา
้
ดาเนินการมาตังแต่
้ ธ.ค. อีกสักเดือนสองเดือนคงเสร็ จครับ ทางมูลนิธินา
ปั จจัยมาร่วมบุญด้ วย 50,000 บาท ครูจารย์เมตตาอบรมเราเสียหลายชม. เพราะหายไปนาน ทังก
้ าลังใจ
ในการทางานสาธารณะประโยชน์ และปฏิปทาในการปฏิบตั ิภาวนา ต่อยอดจากที่เราส่งการบ้ านให้ ท่าน
ทราบ ฟั งแล้ วชื่นใจเพราะท่านเอาประสบการณ์ตรงของท่านมาสอนเรา มีกาลังใจขึ ้นอีกเยอะครับ ท่านว่า
งานภายนอกก็ต้องทาไม่ต้องลดแต่งานภายในต้ องให้ หนักแน่นขึน้ ถึงเวลาต้ องใช้ ตอนละร่ างนีจ้ ะได้ ไม่
ลาบากไม่หลง สอบทานตรวจงานการภาวนาแล้ วก็แน่นาทางเดินต่อไป ท่านว่าทุกสิ่งที่ทาไม่ไร้ ค่ามีผลมี

อานิสงส์จริ งอย่าท้ อ จะพาเพื่อนร่วมทางไปด้ วยก็ช้าและลาบากกว่าเดินทางคนเดียวอยู่แล้ ว ทาไหวก็ทา
ไปก่อน คุยกันเรื่ องเก่าๆ สมัยมาภาวนาที่ นี่และตอนพบกับท่านชูฤทธิ์ ที่ชม. ภายหลังท่านย้ ายไปอยู่นา้
หนาวทางหลังภูกระดึง ตังใจว่
้ าเสร็ จงานคงหาเวลาไปภาวนาที่น ้าหนาวบ้ าง นึกถึงตอนหนุ่มๆ ที่ช่วยท่าน
ชิตสร้ างศาลา เลิกงานจากปิ่ นเกล้ าขับรถไปภานาน ้าหนาว เช้ ากลับมาทางาน เดือนหนึ่งๆ หลาย ๆครัง้
เลย คิดถึงแล้ วก็สขุ ใจนะครับ เวลาช่างรวดเร็วเสียจริง ผ่านไปแป็ บเดียวผมหงอกเเรงหมดเสียแล้ ว

ธรรมะจากพระโอษฐ์ 22 เมษายน (ศีล) ธรรมะที่
เราศึก ษาร่ ว มกัน วัน นี ค้ ื อ ศี ล เริ่ ม ต้ น ท่ า นสอนถึ ง ค าว่ า
อุ บ าสก อุ บ าสิ ก า ผู้ ใกล้ ชิ ด พระพุ ท ธศาสนาที่ ดี ต้ อง
ประกอบด้ วยศีล อุบาสกแก้ วจะต้ องศรัทธาในพระรัตนตรัย
มีศีล ไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่หวังบุญนอกพระพุทธศาสนา
เป็ นผู้มุ่ง อุป การะในพุทธศสนา อาชี พ ที่ ไ ม่ค วรทาได้ แ ก่
การค้ าอาวุธ ยาพิษของมึนเมาขายชีวิต ฯ ศีลจึงเป็ นที่ตงของคุ
ั้
ณธรรมทังปวง
้
ทาให้ สุขสงบร่ มเย็น การ
รั กษาศีล ไม่ว่าจะระดับใดๆเช่นเบญจศี ล อุโ บสถศีลนัน้ มี หลายระดับ เช่นทาไปตามๆเขา ไม่จ ริ ง จัง
หลอกลวง ปนด้ วยความโลภในลาภสักการะ นันไม่
้ ดี ที่ดีคือ อริ ยอุโบสถ คือระลึกอยู่มี สติอยู่เป็ นต้ น อานิ
สงค์ของศีลนันยิ
้ ่งใหญ่มาก ทาให้ มีทรัพย์ มีความสุข มีความกล้ า มีชื่อเสียง ตายอย่างมีสติ และมีสุขคติ
เป็ นที่ไป รักษาศีล 5 ข้ อ ให้ สม่าเสมอทาบุญใส่บาตร สาหรับผู้มีศีล ประพฤติชอบด้ วย กาย วาจา ใจ ละ
โลกนี ้ไปแล้ วจุตจิ ิตไปปฏิสนธิในโลกสวรรค์ ทันที ผู้สมาทานศีล 5 ศีล 8 ทุกวัน มีโอกาสไปอุบตั ใิ น สุคติภูมิ
6 ขันนั
้ น้ จะไปอุบตั ิในเทวโลกภูมิใดนันแล้
้ วแต่กาลังบุญกุศลทาไว้ ในโลกมนุษย์ ฟั งแล้ วอิ่มอกอิ่มใจ แม้ มิ
อาจสรุ ปเนือ้ หาให้ เพื่อนๆได้ มากนักเพราะส่วนใหญ่ท่านตัดตอนของพระสูตรต่างๆมาสอน แต่ผ้ รู ่ วมฟั ง

ธรรมครัง้ นี ้คงได้ ซึมซับกระแสแห่งธรรมที่ชี ้แนวทาง การปฎิบตั ิได้ อย่างชัดเจนไม่หลงงมงาย ไม่ลบู ๆคลาๆ
สะเปสะปะ ไม่หลงในความโลภ ในชื่อเสียง มัวเมาในกิเลส โดยนึกว่าถือศีลอยู่
23 เมษายน งานก่อสร้ าง อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี ้ย ขณะนี ้
เริ่ มผูกเหล็กทาคานฐานล่างครึ่งที่สอง ส่วนครึ่งแรกเทเสร็ จแล้ วกาลังบ่มอยู่ครับ งานคืบหน้ าไปอย่างช้ าๆ
เพราะแบบที่ไปทามามีผิดพลาดหลายจุดจึงต้ องแก้ ไขหลายจุด วันนี ้เลยต้ องประชุมหารื อกับท่านอาจารย์
สมบัติหลายเรื่ องหน่อย รวมทังต้
้ องวางผังท่อต่างๆที่ต้องเตรี ยมให้ ถกู ต้ องเช่นท่อน ้าท่อลมของโต๊ ะทาฟั นที่
ต้ องเตรี ยมไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนทาคาน และระดับท่อน ้าเสียที่ต้องส่งไประบบกาจัด น ้าเสียรวมของรพ. และยัง
ระบบไฟฟ้าต่างๆอีกด้ วยครับ ยุ่งหน่อยเพราะแบบของเราไม่ใช้ แบบสาเร็จรูปแต่เขียนขึ ้นใหม่ตามความจา
กัดของพื ้นที่และข้ อจากัดตามการใช้ งานครับ แต่ที่หน้ าชื่นใจคือการดูแลของจนท.รพ.ที่ให้ การต้ อนรับเรา
อย่างดี จัดอาหาร นา้ ถวายพระทุกวัน แล้ วยังนา้ ปานะ จัดให้ ตลอด ทาป้ายทากล่องช่วยรับบริ จาค ให้
ประชาชนในท้ องที่ได้ มีสว่ นร่วมในการก่อสร้ างด้ วยน่ารักมากๆครับ ขอขอบคุณจนท.ทุกท่านและท่านผอ.
ด้ วยนะครับมาเยี่ยมทีไรก็ดีใจครับ นอกจากทางรพ.แล้ ว ผู้คนในพื ้นที่ก็เข้ ามาช่วยดูแลช่วยเหลืองานต่างๆ
เป็ นอย่างดียิ่งครับ ขอบคุณครับขอบคุณ

24 เมษายน 61 เดินทางจากกทม.ตังแต่
้ ตีห้า ไปถึงวัดป่ าแก้ วฯ บ่ายสี่โมง นัดช่างอาทร
มาดูพื ้นที่ กาหนดวางผังงานให้ ทากุฏีเจ้ าอาวาส หนึ่งหลังกุฎีเล็กหนึ่งหลัง และศาลาโรงน ้าร้ อนอีกหนึ่ง
หลัง และให้ ช่วยจัดเตรี ยมที่วางศิลาฤกษ์ ดูที่บริ เวณที่ปรับพื ้นที่ไว้ ตังแต่
้ สงกรานต์ มีการปรึ กษาปรับแต่ง
แบบเล็กน้ อย พร้ อมวัสดุที่จะใช้ ช่างอาทรขอเบิกล่วงหน้ าซื ้อของก่อนหนึ่งแสนครับ เจ้ าภาพกุฎีหลังใหญ่
คือคุณอ๊ อด เดินทางมาดูงานด้ วยกับเราช่วยดูแบบและวางผังด้ วยกันเพราะเธอเป็ นช่างด้ วยเลยโชคดีมีคน
มาช่วยวางแผนให้ ช่างอาทรด้ วย กว่าจะเสร็ จก็เย็นมากแล้ ว พระท่านใจดียกกุฎีให้ เรานอนส่วนท่านกลับ
ไปจาวัดที่วดั ป่ าโนนขุมเงิน เพราะมีพระบวชใหม่หนึง่ รูปตอนเช้ า 25 เมษา หนึ่งรูปเป็ นคนบ้ านนี ้ที่ตงใจจะ
ั้
บวชให้ คณ
ุ ลุงที่ไม่สบายและจะจาพรรษาที่วดั ป่ าแก้ วฯนี ้ด้ วยครับ เป็ นบุญของเราที่ได้ มีโอกาสสร้ างวัดให้

พวกเขาได้ ศึกษาประพฤติปฎิบตั ิธรรมกันนะครับ แต่ก็เป็ นการยากนะครับที่เราจะต้ องเตรี ยมเสนาสนะ
ทังหมดให้
้
พร้ อมกับพระหกรู ปให้ ทนั เข้ าพรรษา ณ วัดใหม่แห่งนี ้ เพราะเพียงสองเดือนเศษเองครับ งาน
ยากท้ าทายแต่ก็เป็ นบุญกุศลที่น่าประทับใจครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจมาเดินก้ าวไปพร้ อมกัน ครับ อาจมี
ขวากหนามบ้ างแต่ก็จะผ่าฟั นกันไปด้ วยกันนะครับ

25 เมษายน เช้ า นอนกุฎีวัดใหม่ ตอนหัวค่าร้ อนหน่อยแต่พอหลังสี่ทุ่มก็เย็นสบาย เราเลยนั่ง
ภาวนาตลอดจนตีสี่ พระเณรทาวัตรสวดมนต์กันแต่เช้ าก่อนไปบิณฑบาตร ร่ วมกันถวายจังหันพระและ
สามเณรน้ อยๆ เสร็ จก็นดั ช่างมิตร มาพร้ อมกับช่างณรงค์ เพื่อวางแผนทากุฎีอีกสองหลัง พร้ อมพาไปดู
สถานที่วางผัง สายๆ ก็นดั ช่างดามาเตรี ยมทาห้ องน ้าอีกหกห้ อง

บ่ายเรามากราบเยี่ยมพระอาจารย์จกั รายุธ ที่วดั ป่ าโนนขุมเงิน เพราะทราบว่าท่านอาพาธ โดยนา
ยาแก้ ไอมาถวาย และได้ ปรึกษาเรื่ องสร้ างวัดป่ าแก้ วฯ โดยรายงานการดาเนินการต่างๆที่เราทาให้ ทา่ น
ทราบ เสร็จแล้ วท่านพาชมพระเจดีย์ พระประธานสวยงามมาก เราเลยรับเป็ นเจ้ าภาพสีทองสาหรับองค์
ท่านด้ วย พระเกตุทองคาที่เราช่วยสร้ างก็สวยมากครับ คุยกันเรื่ องป้ายวัดป่ าแก้ วฯ สรุปว่าจะหาหินก้ อน
ใหญ่ๆ มาทาเหมือนวัดป่ าโนนขุมเงินครับ เพื่อนๆ ใครมีหินก้ อนใหญ่สวยๆ ช่วยหาให้ ด้วยนะครับ

สวดมนต์ทาวัดเย็น เสร็จก็นอนที่กฎุ ีเหมือนเดิมแต่...หลังเที่ยงคืนฝนตกหนักจนเช้ า เปี ยก
ไปหมดเลยเพราะไม่กล้ าเข้ าไปนอนในกุฎีพระ ได้ แต่นงั่ หลบฝนภาวนาอยู่บนระเบียงกุฎีจนเช้ า ดินเปี ยก
แฉะ มาก ช่างย้ ายกุฎีมาแต่เช้ า เลยไปเดินดูที่กนั ขากลับเสียรองเท้ าแตะไปหนึง่ คูเ่ พราะดินติดจนพื ้นหลุด
ออกมาเลยครับ พอสายๆ ช่างเจาะบาดาลก็มาเริ่มเจาะเพราะหลุมเดิมดินกลบเสียไปแล้ ว เจาะอยู่นานจน
ลึกห้ าสิบเมตรได้ น ้ามามากพอควร เลยซื ้อปัม้ บาดาลหนึง่ แรงครึ่งมาใช้ ไปครัง้ หน้ าคงได้ เห็นน ้าเต็มสระแล้ ว
ครับ ก่อนเดินทางกลับดูระบบไฟฟ้า พระท่านว่าไฟมาไม่เต็มที่ไม่ถึง200 V ก่อนมาให้ น้องประจักษ์ติดต่อ
ไฟฟ้าสกลนครให้ เจ้ าหน้ าที่มาดูให้ ปรากฏว่าสายหลวม หลังแก้ ไขก็ใช้ ได้ ปกติ ขอไฟไว้ 15 Amp คงจะพอ
สาหรับงานก่อสร้ างต่อไปได้ ดีทีเดียวครับ

27-29 เมษายน อบรมปฎิบตั ิธรรม ณ วัชรธรรมสถาน มีครูจารย์วิทยาเมตตามาสอนพวก
เรา วันนี ท้ ่านสอนพืน้ ฐานของการปฎิบัติ เน้ นเรื่ องศีล เรื่ องสัจ จะเรื่ องการทาจริ ง ไม่จับจด ท่านอุตส่าห์
เดินทางจากฝางมาสอนพวกเราเพราะเห็นแก่ธรรมะที่ต้องมีปแู้ นะนาในการปฎิบตั ิ ทาเองไม่มีครูอาจารย์ผิด
ทางแล้ วคงแก้ ไขยาก ท่านเน้ นเรื่ องความเพียรในสัมปทานสี่ และสติปัฏฐาน จึงเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับเราทุก
คนที่ได้ เข้ าอบรมในครัง้ นี ้ ฝนฟ้าเป็ นใจยิ่ง อากาศที่เคยร้ อนอบอ้ าวกลับเย็นชุ่มชื่ นใจพร้ อมสายฝนโปรย
ปรายขณะนัง่ ภาวนาในหอธรรม ทาให้ นึกถึงองค์หลวงตาที่ท่านชอบภาวนาตอนฝนตกท่านว่าภาวนาดีนกั
กราบระลึกพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเศียรเกล้ า

วันที่ ส องของการอบรม ฝนตกหนัก ต้ น ไม้ หักโค่น หลัง คาแตกหลายจัด เดิน จงกรมไม่
สะดวกจึงต้ องนั่งกันมากหน่อย ครู จารย์ท่านสอนเรื่ องการนั่งภาวนาต้ องเน้ นที่สติปัญญาพิจารณาผ่าน
เวทนาไปให้ ได้ ย่อมจะมีประโยชน์มาก แต่ถ้าขยับไปขยับมา คงผ่านทุกขสัจจะได้ ยากครับ ท่านว่าครู บา
อาจารย์ ท่านไม่ได้ ให้ เรานัง่ เอาเวลาว่านานกี่ชม. แต่ท่านให้ ใช้ สติปัญญาพิจารณาให้ ผ่านนิวรณ์ตา่ งๆไปให้
ได้ จึงเป็ นประโยชน์จริ งๆ สติ ปั ญญา ขันติ วิริยะ ความเพียรพยายามต่อสู้กับกิเลสตัวน้ อยๆที่มากับการ
เจ็บๆปวดๆของกายนี ้ ไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจากจะต้ องเพียรพยายามด้ วยตนเอง หาอุบายต่อสู้กับกิเลส
ของตน เช่นลดอาหาร เดินจงกรมฯ นอกจากนี ้ท่านยังเน้ นเรื่ องศีล เพราะถ้ าศีลไม่บริ สทุ ธิ์แล้ วการที่จะให้ จิต
ตังมั
้ น่ เป็ นสมาธิคงเป็ นไปได้ ยากยิ่ง หรื ออาจพาไปสูม่ ิจฉาสมาธิก็ได้ ธรรมะเล็กๆน้ อยๆ นามาฝากเป็ นธรรม
บรรณาการกันนะครับ ฝังแล้ วทาให้ ธรรมบริกรเกิดความฮึกเหิม นัง่ ภาวนาต่อกันจนเที่ยงคืนเลยครับ. สาธุ

ปิ ดอบรมปฎิบตั ิภาวนา ณ วัชรธรรมสถาน วันสุดท้ ายของการอบรมอากาศเป็ นใจฝนโปรยเบาๆสด
ชื่นสบาย แต่ท่านก็ยงั เคี่ยวเข็ญขัดเกลาพวกเราต่อไป ท่านว่าสมัยนี ้เราดีแต่ทาบุญด้ วยวัตถุ ใส่บาตร ถวาย
ภัตร ผ้ าป่ ากฐิ น ปั จจัยต่างๆ พอให้ ฟังเทศน์ฟังธรรมก็หายไปกว่าครึ่ ง พอให้ นงั่ สมาธิภาวนา ยิ่งหาตัวยาก.
จึงเป็ นเหตุให้ คนไม่คอ่ ยเข้ าปฎิบตั ธิ รรมกัน อาจารย์ทวั่ ไปก็ต้องวิ่งเดินสายตามกิจนิมนต์ที่พวกโยมจัดกัน ไม่
มีเวลามาสอนปฎิบตั ภิ าวนา จึงอยากให้ พวกเรา. นอกจากทาทานแล้ ว(นอกจากหวังผลในโลกธรรมทังสี
้ ่ด้วย
ทานแล้ ว) ก็ให้ ตงใจรั
ั ้ กษาศีลอย่างจริ งจังด้ วย เพราะถ้ าไม่รักษาศีล ก็จะรักษาความเป็ นมนุษย์ไว้ ไม่ได้ คง
ต้ องตกนรก หรื อเป็ นสัตว์ในภูมิตา่ งๆแทน ผลบุญช่วยให้ มีอาหารมีทรัพย์ แต่ส่งให้ เป็ นมนุษย์ไม่ได้ ถ้าขาด
ศีล. ศีลเองก็ตงอยู
ั ้ ่ได้ ยากถ้ าขาดสติสมาธิ และปัญญา ศีลจึงเป็ นบาทฐานที่สาคัญยิ่ง ในเส้ นทางสายนี ้ ส่วน
การปฎิบตั ิภาวนานันยิ
้ ่งจาเป็ นมากสาหรั บการก้ าวเดินต่อไปสู่ความหลุดพ้ นจากทุกข์ เพราะขาดภาวนา
ขาดปั ญญาพิจารณาในสัจจะธรรมความจริ ง ของตัวเราแล้ ว ก็มิ อาจก้ าวผ่านความทุกข์ ทงั ้ มวลได้ การ
ภาวนามิใช่ความคิด การอ้ อนวอน ร้ องขอความเห็นใจ ตามกิเลสความต้ องการในใจของเรา แต่ใช้ ความมี
สติตงมั
ั ้ น่ มีสมาธิ มองให้ เห็นความจริง ของสรรพสิ่งทังหลาย
้
เช่นทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ทางก้ าวออกจากทุกข์ การเกิดขึ ้นและดับไปของสิ่งต่างๆจากการดับของเหตุเหล่านัน้ -กรรมและผมของกรรม -เป็ นต้ น ผู้ที่แสวงหา
ห น ท า ง จ า ก ศ า ส น า อื่ น ที่ 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
ก่อนปิ ดอบรมท่านยังเน้ นให้ ปฎิบตั ิภาวนา รักษาศีล อย่างต่อเนื่องให้ กาลังใจพวกเราให้ ต่อสู้กับกิเลสและ
มารในใจให้ ได้ บทสุดท้ ายท่านว่าศีลทังห้
้ าเหมือนประตูที่เราต้ องปิ ดให้ สนิทไม่ล่วงผ่าน หลุดไปนิดเดียวก็
หมดความเป็ นมนุษย์แล้ ว สาคัญจริงๆ พวกเกล้ ากระผมขอกราบระลึกในพระคุณความเมตตาของพ่อแม่ครู
อาจารย์และจะร่วมกันตังใจปฎิ
้
บตั ิภาวนา สวนกระแสของโลกต่อไปครับ ขอบพระคุณในกาลังใจที่ครูจารย์
สัง่ สอนมอบให้ ครับ

