ผ้ าจานาพรรษา 64 ภาคตะวันออก
16 ต.ค. 64
วัดโพธิญาณรังสี (1)
เช้าออกจากธรรมวิภาวันกันตั้งแต่ตีสี่ครึ่ ง ไปถึงวัดประมาณเจ็ดโมงครึ่ ง ได้มีเวลาสนทนากับท่านอาจารย์สุนยั
พอสมควรก่อนที่จะได้กราบถวายจังหันและผ้าจานาพรรษา ท่านสนใจจะน้ าเครื่ องปั้ นไฟฟ้ าจากน้ ามาใช้ที่วดั
เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้ า เพราะตอนนี้ ตอ้ งใช้ไฟในการก่อสร้ างศาลาอุโบสถอยู่ครับ กลับมาเลยได้การบ้านมา
ดาเนินการหน่อย เพื่อนๆสนใจร่ วมบุญกันเรี ยนเชิญนะครับ

วัดสันติวนาราม (2)
กราบถวายผ้าจานาพรรษาและปั จจัยร่ วมสร้ างอุโบสถเจดี ยก์ บั ท่านด้วย ท่านเพิ่งกลับมาจากรพ.เพราะลาไส้
อักเสบทานอะไรไม่ได้มาสองสามวัน ช่วยกันถนอมธาตุขนั ธ์ท่านกันนะครับ ใครมีกาลังช่วยท่านสร้างอุโบสถ
เจดียก์ นั นะครับ

วัดป่ าคีรีเขต (3)
กราบถวายผ้าจานาพรรษาและร่ วมปั จจัยบูรณะวิหารหลวงพ่อใหญ่กบั ท่านอาจารย์สนิ ท ปลายเดื อนนี้ ท่านมี
งานกฐินวันเสาร์ ที่30นะครับ ใครว่างเรี ยนเชิ ญครับ วัดท่านเราก็มาหลาครั้งแล้วครับ แต่วนั นี้หลงเข้ามาทางเขา

วงกต เลยทาให้ผิดเวลาไปกว่าครึ่ งชัว่ โมงเลยครับ ลาบากท่านต้องรอคณะเราเพราะท่านติดคุ มสอบที่จงั หวัด
ด้วยครับ

สานักสงฆ์สุขแสงธรรม (4)
วัดที่สี่คณะเรามาเยี่ยมท่านอาจารย์น้อย สนส.สุ ขแสงธรรมที่เขาลูกช้างครับ วันนี้ เรามาทานกลางวันกันที่วดั
เลยครับ คุยกับท่านพอหายคิดถึง แล้วจึงกราบถวายผ้าจานาพรรษาครับ ท่านให้ธรรมโอวาท 3ข้อ คือ 1.ศีล 2.
สติ/สมาธิ 3. ภาวนา คือนอกจากทาทานที่พวกเรามักจะทากันอยูแ่ ล้ว ก็ตอ้ งรักษาศีล คุมกายวาจาเราให้ดี มีสติ
มีสมาธิ ให้ใจสงบ แล้วก็พิจารณา /ภาวนาให้เห็นความจริ งที่เกิดอยูท่ ุกขณะรอบตัวเรารวมทั้งตัวเราด้วย ท่านว่า
ท่านไม่ได้จดั งานกฐิน ผ้าจานาพรรษาเราจึงแทนผ้ากฐินไปเลยครับ ดีจงั

วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม (5)
วัดที่หา้ ของทรปนี้ เรากลับมากราบท่านอาจารย์สมบูรณ์ที่วดั เขาคิชฌกูฏ ท่านมีเวลาให้ธรรมโอวาทพวกเราอยู
นานเลยครับ ขอสรุ ปมาแบ่งปั นกันนะครับ ท่านว่าการทาทานที่เราทาก็ดีอยู่แต่ยงั ไม่เพียงพอ ตามที่เรากล่าว
ตอนถวายผ้าจานาพรรษาว่าขอเป็ นปั จจัยสู่ พระนิ พพาน เราคงต้องทามากกว่าทาน ต้องทั้งศีล สมาธิและภาวนา

การภาวนาให้มีสติจดจ่อในกายในใจ จนรวมเป็ นสมาธิ มีจิตมีกาลังแล้วให้พิจารณาในกายในใจนี้ เมื่อมีเวลาก็
ให้ยอ้ นเข้ามาดูในกายในใจของเราอยูเ่ สมอๆ ไม่จาเป็ นต้องภานากันตามรู ปแบบเช่น นัง่ สมาธิ หรื อเดินจงกรม
ก่อนค่อยพิจารณา เพราะสามารถภาวนาได้ทุกขณะ การมีเวลาแล้วทาตามรู ปแบบก็ไม่ผิด แต่เราอาจไม่มีเวลา
ว่างทากันได้เสมอๆ จึงไม่ตอ้ งรอ หมัน่ ดูกายดูใจเราบ่อยๆไว้

วัดป่ าคลองมะลิ (6)
วันที่หกของวันนี้ คือวัดป่ าคลองมะลิ หลวงปู่ ประเวศ แต่ท่านไม่ได้จาพรรษาที่จนั ทบุรี ท่านไปอยูร่ ้อยเอ็ดครับ
เพราะที่จนั ทบุรีช้ื นมากๆ ตอนแรกเราว่าจะมาขอพักภาวนาที่นี่ แต่รอบๆวัดมีคนติดโควิดกันมาก จนวัดต้อง
ยกเลิกงานกฐิน เราเลยไม่อยากจะรบกวนท่าน ไปหาที่พกั ข้างนอกแทนครับ ดีจงั นะครับ ผ้าจานาพรรษาจึงเป็ น
ประโยชน์อย่างมากแทนผ้ากฐินเลยครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ

วัดป่ าสิ ริจนั โท (7)
เรามาถึ งวัดสิ ริจนั โท เป็ นวัดสุ ดท้ายของวันนี้ แต่เรามาถึ งห้าโมงเย็นแล้ว
พยายามโทรติ ดต่อก็ไม่ได้ โทรไปหาโยมที่ วดั ท่านว่าวัดเปิ ดแต่ตอนเช้า
สายๆก็ปิดแล้ว คณะเราจึงต้องกราบลากันออกมา ไม่มีโอกาสไปฟั งท่าน
อาจารย์เดชสอนธรรมเลยครับ
17 ต.ค.64
วัดเขาน้อยสามผาน (8)
เช้าวันอาทิตย์ เรามาถวายจังหันและผ้าจานาพรรษากันที่วดั เขาน้อย แต่ท่านอาจารย์เต้ยไม่อยูไ่ ปงานที่วดั ท่าน
อาจารย์ทุย เราเลยกราบถวายท่านมหาแทน ท่านว่ามาทาบุญทาทานก็ดีอยู่ แต่ตอ้ งหมัน่ ภาวนาด้วยทิง้ ไม่ได้ วัด
นี้ มาทีไรก็ทาให้นึกถึงหลวงปู่ ฟั ก ท่านเมตตาเรามาก มักจะเรี ยกไปสอนอะไรต่อมิอะไรบ่อยๆ ไปมอบของให้
ชาวเขาด้วยกันบ้าง ภาพที่ท่านนัง่ พิงองค์หลวงตาบ้านตาดเราชอบมากๆน่ ารักจริ งๆ คณะเราจัดอาหารถวาย
เสร็ จก็ลากลับไปวัดธรรมสถิ ตย์ต่อครับ ท่านมหาฝากธรรมะให้คณะเราด้วยครับ สรุ ปธรรมมะ ทาน อย่าง
เดี ยวไม่พอที่จะไปนิ พพานนะ รักษาศีล ภานาจึงจะทาให้ถึงนิ พพานได้ การภาวนา จะวิธีไหนก็ได้ แต่ให้ทา
ต่อเมื่องสม่าเสมอ มีความเพียรเป็ นการพัฒนาฝึ กจิตให้ยกระดับดีข้ ึนจะพบว่าถ้าเราภาวนาถูกต้องแล้ว เมื่อมอง
ย้อนกลับไป จะพบความแตกต่างจากเดิม ยิง่ อยากจะทาสมาธิ ภาวนา เพราะเวลาเราเหลือน้อยลงแล้ว

วัดธรรมสถิตย์ (9)
ออกจากจันทบุรีก็มากราบถวายผ้าจานาพรรษาท่านอาจารย์สุชินวัดธรรมสถิ ตย์ เช้านี้ มีบวชพระใหม่1รู ป เรา
เลยทันได้ตกั บาตรและถวายจังหันด้วย ท่านสอบถามเรื่ องไปมอบของที่อยุธยา เพราะท่านจะไปมอบที่อยุธยา
สัปดาห์หน้าเช่นกัน ท่านว่าเสร็ จงานที่วดั ท่านจะไปรับศพคุณอ๊อด จากรพ.ไปส่ งที่วดั ครับ

วัดมาบจันทร์ (10)
วัดที่สามของวันอาทิตย์น้ ี เรามากราบถวายผ้าจานาพรรษาท่านอาจารย์อนันต์ที่วดั มาบจันทร์ กนั ตอนนี้ วดั ยัง
ปิ ดอยูค่ รับ แต่นอ้ งปิ งช่วยประสานให้คณะเราเลยได้มากราบท่าน ท่านให้กาลังใจพวกเราให้ต้ งั ใจทาบุญกุศล
กันต่อไป และยังกรุ ณาตอบปั ญหาข้อปฏิบตั ิภาวนาของเพื่อนๆในคณะด้วย ทุกคนได้ประโยชน์ในการภาวนา
กันมากเลยครับ กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครู อาจารย์์ครับ ก่อนกลับเรายังได้มีโอกาสถวายปั จจัยร่ วมสร้างเจดีย ์
วัดท่านอีกด้วยครับ

วัดภูมาศ (11)
ออกจาวัดมาบจันทร์ เราก็มากราบถวายผ้าจานาพรรษาท่านมหาศิรัสที่วดั ภูมาศ มาผิดเวลาไปหน่อยท่านกาลัง
จะพัก แต่ท่านก็เมตตาออกมาพบคณะเรา สนทนากันเรื่ องต่างๆหลากหลายเรื่ องครับ ได้แง่คิดดีครับ ก่อนกลับ
ท่านยังมาส่ งและให้กาลังใจเรื่ องโรคประจาตัวเราด้วย เรี ยนท่านไปว่ายังพอทางานได้ แต่ชงั่ นี้ มีเรื่ องหัวใจเข้า
มาอีกหน่ อย หัวใจเต็นช้าบ้างเร็ วบ้าง ระหว่าง40ถึ ง80ครั้ง/นาที แต่ก็ไม่มีอาการมากนักนอกจากเหนื่ อยหอบ
บ่อยๆขึ้นเท่านั้นเองครับ

วัดถ้ าประทุน (12)
วัดสุ ทท้ายของทริ ปจาริ กบุญผ้าจานาพรรษาปี 64ภาคตะวันออก ได้แก่วดั ถ้ าประทุนของหลวงปู่ อ่อนศรี ครั บ
ท่านอาจารย์ยุทธเมตตาให้โอวาทคณะเราอยูก่ ว่าสองชัว่ โมง เอิมอิ่มเต็มล้นหัวใจกันเลยครับ ท่านเน้นย้ าว่าการ
ปฏิบตั ิภาวนาไม่มีทางง่ายๆให้เดิน ทุกคนต้องผ่านความยากลาบากกันมาทุกคน อยากสบายๆคงยากที่จะได้ผล
การปฏิ บตั ิ ที่ดีที่ตอ้ งการ ผลการภาวนาขึ้นกับความเพียรความอดทนความขยันของผูป้ ฏิ บตั ิ ท่านเองปฏิ บตั ิ
ภาวนามาตั้งแตอายุยี่สิบจนตอนนี้ หกสิ บสามแล้ว เริ่ มครั้งแรกเพราะได้อ่านประวัติหลวงปู่ มัน่ ที่ท่านบอกให้
พระที่จะมาอยูก่ บั ท่านต้องนัง่ สมาธิ เพชรก่อนสองชัว่ โมง ท่านจึงฝึ กหัดขัดสมาธิ เพชรตั้งแต่น้ นั มา ยิ่งตอนที่
ท่านไปภาวนากับหลวงปู่ สิ มและหลวงปู่ แว่น ท่านก็ยงิ่ ขัดสมาธิ เพชรตามอย่างพ่อแม่ครู อาจารย์ได้สบายๆ ท่าน
ว่าท่านี้ ได้ประโยชน์หลายอย่าง นัง่ ได้นานและมัน่ คงดี ท่านยังสอนพวกเราด้วยและยัง่ บอกท่ากายบริ หารยืด
เอผ็นยึดกล้ามเนื้ อก่ อนและหลังการนั่งสมาธิ ด้วย พวกเราได้กราบขออนุ ญาตท่านว่ามี เวลาจะมาขอปฏิ บตั ิ
ภาวนากับท่านที่วดั ท่านว่ามีที่วา่ งเสมอมาได้เลยครับ

18 ตค.64 สรุ ป ธรรมะ ทริ ปผ้าจานาพรรษา64 (ภาคตะวันออก)
ปาฏิหาริ ยแ์ ห่งเวลา ณ ปัจจุบนั
ปี 64 นี้เราเดินทางไปกราบถวายผ้าจานาพรรษาในภาคตะวันออก ระหว่าง
วันเสาร์อาทิตย์ที่ 16-17 ต.ค.ก่อนวันออกพรรษาห้าวัน เราเดินทางไป12วัดแต่ไม่ได้
ถวาย1วัดเพราะท่านอจ.เดชท่านปิ ดวัด รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 188,765 บาท เป็ นเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง15000บาท นอกนั้นเป็ นค่าปั จจัยไทยธรรมและผ้าไตรรวม
ประมาณ 170,000 บาท มี เพื่อนๆร่ วมบุ ญมาเป็ นค่าปั จจัย ไทยธรรม ค่าเดิ นทาง
ประมาณ 6-7 หมื่นบาทครับ กราบอนุ โมทนากับเพื่อนๆทุกท่านที่ได้มีส่วนร่ วมใน
บุญกุศลนี้ร่วมกันนะครับ
การถวายผ้าจานาพรรษาเป็ นการรักษาพระธรรมวินยั ที่มีพระพุทธบัญญัติ
ไว้ให้คงอยู่ต่อไป อานิ สงค์ก็เหมือนกับผ้ากฐิ น ซึ่ งปั จจุบนั เปลี่ ยนไปเป็ นกฐิ นเงิ น
เป็ นหลักไปเสี ยแล้ว แต่ก็เป็ นไปตามกระแสในการที่วดั ต้องการปั จจัยไปใช้จ่ายใน
เรื่ องต่างๆนั้นเอง นอกจากการถวายผ้าจานาพรรษาและบริ วารรวมทั้งปั จจัยตามวัด
ต่างๆแล้ว สิ่ งที่พวกเราจะได้ระหว่างการเดิ นทางคือ การได้เข้าทาบุญกับพ่อแม่ครู
อาจารย์ ได้สนทนาเรื่ องต่างๆที่เราอาจได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านได้ รวมทั้งได้รับฟั ง
ธรรมโอวาท ได้รับฟั งประสบการณ์ การปฏิบตั ิภาวนาจากพ่อแม่ครู อาจารย์ ซึ่ งหา
ฟั งได้ยากยิ่ง และเป็ นการสร้างกาลังใจให้พวกเราได้เป็ นอย่างดี ระหว่างทางยังได้
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารภาวนากับ เพื่ อ นๆกัล ยาณมิ ต รที่ ร่ ว มเดิ น ทางไป
ด้วยกันอีกด้วย
ขออนุ ญาตแบ่งปั นคาสอนพ่อแม่ครู อาจารย์ให้เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้
ไปนะครั บ อาจไม่สามารถเก็บรวบรวมทั้งหมดได้แต่เอาเป็ นสรุ ปนะครับ การ
เดิ นทางไปทาบุญ ครู บาอาจารย์ท่านก็ให้กาลังใจพวกเราอยู่แล้วเพราะเป็ นการทา
ในสิ่ งดีๆ แต่ท่านมักจะเตือนพวกเราเสมอว่า
1. การทาทานนั้นแม้ดีแต่ก็เป็ นเพียงองค์ประกอบ ต้องมีศีล-สมาธิ -ภาวนา ด้วยจึง
จะดี แม้เรื่ องการทาทาน ก็มีความจาเป็ นที่จะเจตนาเป็ นสัมมาทิฐิดว้ ย ทานที่ทาก็
ต้องบริ สุทธิ์ ผูใ้ ห้ก็มีสัมมาทิฐิ ผูร้ ับก็เป็ นผูม้ ีศีลมีธรรม ทานนั้นจึงสมบูรณ์
2.ท่านให้เรี ยนรู ้เรื่ องกรรม เชื่อกรรมและผลของกรรม
3. ท่านให้รักษาศีล เพราะเป็ นการควบคุมตนเองไม่ให้กระทาผิด จะได้ไม่ตกต่าไป
จากสภาพในภพภูมิน้ ี
4. การทาสมาธิ - ท่านสอนให้เจริ ญสติ โดยเมื่อรู ้ตวั ก็ให้นอ้ มใจมาดูกายดูใจของตน
ว่ากาลังทาอะไรคิดอะไรเพราะอะไร เป็ นกุศลหรื ออกุศลเป็ นต้น เมื่อมีสติบ่อยๆก็
ให้ทาสมาธิ ตามรู ปแบบเช่นนัง่ สมาธิ เดินจงกรมบ้าง ท่านยังให้เรานัง่ ขัดสมาธิ
เพชร เพราะมัน่ คงดีนงั่ แล้วฐานมัน่ คงไม่ปวดหลังไม่ง่วงหลับง่ายๆ

5. การทาสมาธิ ตามรู ปแบบเช่ นนัง่ สมาธิ /เดิ นจงกรม ก็ตอ้ งทาให้ถูกคือต้องมีสติ
ทุกขณะ อย่ากังวลว่าทาแล้วไม่ได้ผล เพราะผูป้ ฏิบตั ิจานวนน้อยที่จะได้ผล แต่ผล
การภาวนานั้นมีหลายระดับตั้งแต่น้อยๆจนมากอย่างที่เราได้ยินได้ฟังจากครู บา
อาจารย์
6. ผลการภาวนาสามารถตรวจสอบได้ง่ า ยๆ จากพฤติ ก รรมของผู ภ้ าวนาจะ
เปลี่ยนไป เช่นสงบขึ้น โกรธ/โลภน้อยลง ทาเพื่อส่ วนรวมมากขึ้น ลดการเห็นแก่
ตัว ลง ความหลงลดน้อ ยลงเช่ น ไม่ เ ชื่ อ มงคลตื่ น ข่ า ว ไม่ ข อโน้น ขอนี่ ก ับ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆเป็ นต้น 7.เรื่ องการสวดมนต์ ให้สวดเป็ นประจา จาให้ได้ แปลให้
ได้ คณะภาวนาให้เข้าใจในบทสวดด้วย สวดเสร็ จให้นงั่ ภาวนาเอาบทสวดมนต์
นั้นๆมาพิจารณา เป็ นต้น เพื่อนๆบางคนบอกว่าสวดมนต์อยูก่ ็ยงั หลงไปคิดเรื่ อง
นั้นเรื่ องนี้ หลงไปอยูใ่ นความคิดได้ ท่านว่าสติยงั อ่อนต้องฝึ กสติให้มากๆ 8. เรื่ อง
การภาวนา ก็ เ หมื อ นกับ เรื่ อ งต่ า งๆในโลก คนส่ ว นน้อ ยที่ จ ะหัน มาท าเพราะ
พื้นฐานแตกต่างกัน การทาเรื่ องใดๆไว้มาก/บ่อยๆจิตนี้ก็จะจดจาไว้ แม้เปลี่ยนภพ
เปลี่ยนชาติก็ยงั จาได้ ชาติน้ ี จึงกลับมาสนใจหรื อทาได้ดีกว่าผูท้ ี่ไม่เคยสร้างบุ ญนี้
มา เหมือนสวดมนต์ บทไหนที่เราสวดเสมอๆก็จาได้สวดได้ง่ายกว่าบทที่ไม่เคย
สวดหรื อคนที่ไม่เคยสวดเป็ นต้น 9. เมื่อเห็นไปตามธรรมนี้ ให้พวกเราเร่ งปฏิ บตั ิ
ภาวนา จะได้ผลหรื อไม่ได้ผลตามหวังหรื อฟั งผูอ้ ื่นมา ก็อย่าไปใส่ ใจ ขอให้สร้าง
เหตุ อย่าไปหวังผล ทาเท่าไรทาอย่างไรก็ย่อมได้ผลเช่ นนั้นอย่างแน่นอน ค่อยๆ
สะสมที่ละเล็กทีละน้อย ไม่ตอ้ งรี บ เพราะเมื่อสร้างเหตุดีแล้ว ผลดียอ่ มมีตามเหตุ
ที่สร้ างไว้แน่ นอน ทาน้อยได้มากไม่มี ทามากได้น้อยไม่มี 10. การภาวนาง่ายๆ
สาเร็ จง่ายๆนั้นอาจมีได้แต่บารมีที่สร้างไว้เดิมคงต้องมีพอควรแล้ว แม้พอ่ แม่ครู บาอาจารย์ของเราแต่ละท่านที่
เรากราบไหว้บูชาก็ผ่านเป็ นผ่านตายมาแล้วทุกองค์ เรามีบุญมากกว่าท่านหรื อถึงอยากจะปฏิบตั ิสบายๆได้ผล
ง่ ายๆ? การปฏิ บตั ิ ภาวนานั้นทาให้เราเห็ นทุ กข์ในการปฏิ บตั ิ เห็ นทุ กข์ภายในกายในใจนี้ ว่าเป็ นจริ ง กายนี้
ประกอบด้วยสิ่ งต่างๆที่สกปรกไม่สวยงามมีหนังหุ ้มห่ อตบตาไว้ เสลื่อมไปชราไปจริ ง ทั้งนี้เพื่อจะได้เกิดความ
กลัวความเบื่อหน่ายในวัฏฏะนี้ เพื่อจะได้มีกาลังมีความเพียรเพื่อการออกจากทุกข์น้ ี ต่อไป เรื่ องความทุกข์ใน
การภาวนาเป็ นเพียงบาทฐานแรกที่เราต้องเห็ นต้องผ่านก็เท่านั้นเอง ทุกข์ขณะกายกับจิตดวงนี้ จะแยกจากกัน
ตอนตายนั้นมากกว่าไม่รู้กี่เท่า ไม่ฝึกไว้ไม่เรี ยนรู ้การภาวนาการพิจารณาไว้ ถึงเวลาตาย จะมีสัมมาทอฐิ นาจิตนี้
ไปสู่ ภพภูมิที่ดีน้ นั คงเป็ นไปได้ยากมากๆ การภาวนาสม่าเสมอ พิจารณาทุกข์เสมอๆ ถึงเวลาก็ผา่ นไปได้ง่ายดาย
เพราะคุน้ เคยคุน้ ชิ นแล้ว นักภาวนาจึงดูได้ตรงนี้ ขณะเผชิ ญกับเหตุการณ์จริ งในชี วิตนั้นเอง นักภาวนาที่พูดได้
เพียงอย่างเดียว จะพูดสวยงามเช่นใดก็ได้ แม้จะดูดีแต่ก็ไม่มีผลตามคาพูดได้ 11. ทาความดีแม้เล็กน้อยก็ควร
กระทา ความชัว่ แม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทา ปั จจัยในการทาบุญแต่ละครั้งไม่ใช้ตวั วัดค่าบุญ เจตนาและความ
บริ สุทธิ์ ในทานนั้นสาคัญกว่าตัวเลขยอดเงิ น บุญกุศลไม่ได้มีไว้ขาย อย่าทาบุญด้วยความโลภหากาไรจากการ
ทาบุญ

ปาฏิหาริ ยแ์ ห่งเวลา ณ ปั จจุบนั เวลานี้ วันนี้ เดี๋ยวนี้ เป็ นเวลาที่สาคัญที่สุด ของทุกๆคน
ทางเดินสายนี้ ไม่เรี ยบหรู ไม่สะดวกสบาย ไม่เป็ นที่ชมชอบของผูค้ น แต่ปลายทางนัน่ มีสิ่งล้ าค่ารออยู่
แต่วา่ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เงียบเหงา ต้องเดินไปเพียงผูเ้ ดียวเพราะ เรามีเพื่อน กัลยาณมิตร ที่คอยเดินไปร่ วม
ทางกับเรา แม้ไม่มากนัก แต่ก็พอเพียงสาหรับความสุ ขกายสุ ขใจที่เราจะมอบให้กนั และกัน.......แล้วสักวันเรา
จะผ่านพ้นไปด้วยกัน…

