
ผ้าจ าน าพรรษา 64  ภาคตะวันออก 

16 ต.ค. 64 
วดัโพธิญาณรังสี  (1) 
เชา้ออกจากธรรมวิภาวนักนัตั้งแต่ตีส่ีคร่ึง ไปถึงวดัประมาณเจ็ดโมงคร่ึง ไดมี้เวลาสนทนากบัท่านอาจารยสุ์นยั
พอสมควรก่อนท่ีจะไดก้ราบถวายจงัหนัและผา้จ าน าพรรษา  ท่านสนใจจะน ้ าเคร่ืองป้ันไฟฟ้าจากน ้ามาใช้ท่ีวดั
เพื่อประหยดัค่าไฟฟ้า เพราะตอนน้ีตอ้งใช้ไฟในการก่อสร้างศาลาอุโบสถอยู่ครับ กลบัมาเลยไดก้ารบา้นมา
ด าเนินการหน่อย เพื่อนๆสนใจร่วมบุญกนัเรียนเชิญนะครับ 

 
 

วดัสันติวนาราม (2) 
กราบถวายผา้จ าน าพรรษาและปัจจยัร่วมสร้างอุโบสถเจดียก์บัท่านดว้ย ท่านเพิ่งกลบัมาจากรพ.เพราะล าไส้
อกัเสบทานอะไรไม่ไดม้าสองสามวนั ช่วยกนัถนอมธาตุขนัธ์ท่านกนันะครับ ใครมีก าลงัช่วยท่านสร้างอุโบสถ
เจดียก์นันะครับ  

 

 
วดัป่าคีรีเขต  (3) 
กราบถวายผา้จ าน าพรรษาและร่วมปัจจยับูรณะวิหารหลวงพ่อใหญ่กบัท่านอาจารยส์นิท ปลายเดือนน้ีท่านมี
งานกฐินวนัเสาร์ท่ี30นะครับ ใครวา่งเรียนเชิญครับ วดัท่านเราก็มาหลาคร้ังแลว้ครับ แต่วนัน้ีหลงเขา้มาทางเขา



วงกต เลยท าให้ผิดเวลาไปกวา่คร่ึงชัว่โมงเลยครับ ล าบากท่านตอ้งรอคณะเราเพราะท่านติดคุมสอบท่ีจงัหวดั
ดว้ยครับ 

 
ส านกัสงฆสุ์ขแสงธรรม (4) 
วดัท่ีส่ีคณะเรามาเยี่ยมท่านอาจารยน์้อย สนส.สุขแสงธรรมท่ีเขาลูกชา้งครับ  วนัน้ีเรามาทานกลางวนักนัท่ีวดั
เลยครับ คุยกบัท่านพอหายคิดถึง แลว้จึงกราบถวายผา้จ าน าพรรษาครับ ท่านให้ธรรมโอวาท 3ขอ้ คือ 1.ศีล  2.
สติ/สมาธิ 3. ภาวนา  คือนอกจากท าทานท่ีพวกเรามกัจะท ากนัอยูแ่ลว้ ก็ตอ้งรักษาศีล คุมกายวาจาเราใหดี้ มีสติ
มีสมาธิใหใ้จสงบ แลว้ก็พิจารณา /ภาวนาใหเ้ห็นความจริงท่ีเกิดอยูทุ่กขณะรอบตวัเรารวมทั้งตวัเราดว้ย ท่านวา่
ท่านไม่ไดจ้ดังานกฐิน ผา้จ าน าพรรษาเราจึงแทนผา้กฐินไปเลยครับ ดีจงั 

 
วดัเขาคิชฌกูฏภาวนาราม (5) 
วดัท่ีหา้ของทรปน้ี เรากลบัมากราบท่านอาจารยส์มบูรณ์ท่ีวดัเขาคิชฌกูฏ ท่านมีเวลาใหธ้รรมโอวาทพวกเราอยู
นานเลยครับ ขอสรุปมาแบ่งปันกนันะครับ ท่านว่าการท าทานท่ีเราท าก็ดีอยู่แต่ยงัไม่เพียงพอ ตามท่ีเรากล่าว
ตอนถวายผา้จ าน าพรรษาวา่ขอเป็นปัจจยัสู่พระนิพพาน เราคงตอ้งท ามากกวา่ทาน ตอ้งทั้งศีล สมาธิและภาวนา   



การภาวนาใหมี้สติจดจ่อในกายในใจ จนรวมเป็นสมาธิ มีจิตมีก าลงัแลว้ใหพ้ิจารณาในกายในใจน้ี  เม่ือมีเวลาก็
ให้ยอ้นเขา้มาดูในกายในใจของเราอยูเ่สมอๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งภานากนัตามรูปแบบเช่น นัง่สมาธิหรือเดินจงกรม
ก่อนค่อยพิจารณา เพราะสามารถภาวนาไดทุ้กขณะ  การมีเวลาแลว้ท าตามรูปแบบก็ไม่ผิด แต่เราอาจไม่มีเวลา
วา่งท ากนัไดเ้สมอๆ จึงไม่ตอ้งรอ หมัน่ดูกายดูใจเราบ่อยๆไว ้

 

 
วดัป่าคลองมะลิ (6) 
วนัท่ีหกของวนัน้ีคือวดัป่าคลองมะลิ หลวงปู่ประเวศ แต่ท่านไม่ไดจ้  าพรรษาท่ีจนัทบุรี ท่านไปอยูร้่อยเอ็ดครับ 
เพราะท่ีจนัทบุรีช้ืนมากๆ ตอนแรกเราว่าจะมาขอพกัภาวนาท่ีน่ี แต่รอบๆวดัมีคนติดโควิดกนัมาก จนวดัตอ้ง
ยกเลิกงานกฐิน เราเลยไม่อยากจะรบกวนท่าน ไปหาท่ีพกัขา้งนอกแทนครับ ดีจงันะครับ ผา้จ าน าพรรษาจึงเป็น
ประโยชน์อยา่งมากแทนผา้กฐินเลยครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีนะครับ 

 

 



วดัป่าสิริจนัโท (7) 
เรามาถึงวดัสิริจนัโท เป็นวดัสุดทา้ยของวนัน้ี แต่เรามาถึงห้าโมงเยน็แลว้ 
พยายามโทรติดต่อก็ไม่ได้ โทรไปหาโยมท่ีวดัท่านว่าวดัเปิดแต่ตอนเช้า
สายๆก็ปิดแลว้ คณะเราจึงตอ้งกราบลากนัออกมา ไม่มีโอกาสไปฟังท่าน
อาจารยเ์ดชสอนธรรมเลยครับ 
 
17 ต.ค.64   
วดัเขานอ้ยสามผาน  (8) 
เชา้วนัอาทิตย ์เรามาถวายจงัหนัและผา้จ าน าพรรษากนัท่ีวดัเขาน้อย แต่ท่านอาจารยเ์ตย้ไม่อยูไ่ปงานท่ีวดัท่าน
อาจารยทุ์ย เราเลยกราบถวายท่านมหาแทน ท่านวา่มาท าบุญท าทานก็ดีอยู ่แต่ตอ้งหมัน่ภาวนาดว้ยทิ้งไม่ได ้วดั
น้ีมาทีไรก็ท าให้นึกถึงหลวงปู่ฟัก ท่านเมตตาเรามาก มกัจะเรียกไปสอนอะไรต่อมิอะไรบ่อยๆ ไปมอบของให้
ชาวเขาดว้ยกนับา้ง ภาพท่ีท่านนัง่พิงองค์หลวงตาบา้นตาดเราชอบมากๆน่ารักจริงๆ  คณะเราจดัอาหารถวาย
เสร็จก็ลากลบัไปวดัธรรมสถิตยต่์อครับ  ท่านมหาฝากธรรมะให้คณะเราดว้ยครับ  สรุปธรรมมะ ทาน อย่าง
เดียวไม่พอท่ีจะไปนิพพานนะ รักษาศีล ภานาจึงจะท าให้ถึงนิพพานได้ การภาวนา จะวิธีไหนก็ได ้แต่ให้ท า
ต่อเม่ืองสม ่าเสมอ มีความเพียรเป็นการพฒันาฝึกจิตให้ยกระดบัดีข้ึนจะพบวา่ถา้เราภาวนาถูกตอ้งแลว้ เม่ือมอง
ยอ้นกลบัไป จะพบความแตกต่างจากเดิม ยิง่อยากจะท าสมาธิภาวนา เพราะเวลาเราเหลือนอ้ยลงแลว้ 

 

 
วดัธรรมสถิตย ์(9) 
ออกจากจนัทบุรีก็มากราบถวายผา้จ าน าพรรษาท่านอาจารยสุ์ชินวดัธรรมสถิตย ์เชา้น้ีมีบวชพระใหม่1รูป เรา
เลยทนัไดต้กับาตรและถวายจงัหนัดว้ย ท่านสอบถามเร่ืองไปมอบของท่ีอยุธยา เพราะท่านจะไปมอบท่ีอยุธยา
สัปดาห์หนา้เช่นกนั ท่านวา่เสร็จงานท่ีวดัท่านจะไปรับศพคุณออ๊ด จากรพ.ไปส่งท่ีวดัครับ 



 

 
วดัมาบจนัทร์ (10) 
วดัท่ีสามของวนัอาทิตยน้ี์ เรามากราบถวายผา้จ าน าพรรษาท่านอาจารยอ์นนัตท่ี์วดัมาบจนัทร์กนั ตอนน้ีวดัยงั
ปิดอยูค่รับ แต่นอ้งปิงช่วยประสานให้คณะเราเลยไดม้ากราบท่าน ท่านให้ก าลงัใจพวกเราให้ตั้งใจท าบุญกุศล
กนัต่อไป และยงักรุณาตอบปัญหาขอ้ปฏิบติัภาวนาของเพื่อนๆในคณะดว้ย ทุกคนไดป้ระโยชน์ในการภาวนา
กนัมากเลยครับ กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์์ครับ ก่อนกลบัเรายงัไดมี้โอกาสถวายปัจจยัร่วมสร้างเจดีย์
วดัท่านอีกดว้ยครับ 

 
วดัภูมาศ (11) 
ออกจาวดัมาบจนัทร์เราก็มากราบถวายผา้จ าน าพรรษาท่านมหาศิรัสท่ีวดัภูมาศ มาผิดเวลาไปหน่อยท่านก าลงั
จะพกั แต่ท่านก็เมตตาออกมาพบคณะเรา สนทนากนัเร่ืองต่างๆหลากหลายเร่ืองครับ ไดแ้ง่คิดดีครับ ก่อนกลบั
ท่านยงัมาส่งและให้ก าลงัใจเร่ืองโรคประจ าตวัเราดว้ย เรียนท่านไปวา่ยงัพอท างานได ้แต่ชัง่น้ีมีเร่ืองหวัใจเขา้
มาอีกหน่อย หัวใจเต็นช้าบา้งเร็วบา้ง ระหว่าง40ถึง80คร้ัง/นาที แต่ก็ไม่มีอาการมากนกันอกจากเหน่ือยหอบ
บ่อยๆข้ึนเท่านั้นเองครับ 



 
วดัถ ้าประทุน (12) 
วดัสุททา้ยของทริปจาริกบุญผา้จ าน าพรรษาปี64ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่วดัถ ้ าประทุนของหลวงปู่อ่อนศรีครับ 
ท่านอาจารยย์ุทธเมตตาให้โอวาทคณะเราอยูก่วา่สองชัว่โมง เอิมอ่ิมเต็มลน้หวัใจกนัเลยครับ ท่านเนน้ย  ้าวา่การ
ปฏิบติัภาวนาไม่มีทางง่ายๆให้เดิน ทุกคนตอ้งผา่นความยากล าบากกนัมาทุกคน อยากสบายๆคงยากท่ีจะไดผ้ล
การปฏิบติัท่ีดีท่ีตอ้งการ ผลการภาวนาข้ึนกบัความเพียรความอดทนความขยนัของผูป้ฏิบติั ท่านเองปฏิบติั
ภาวนามาตั้งแตอายุยี่สิบจนตอนน้ีหกสิบสามแลว้ เร่ิมคร้ังแรกเพราะไดอ่้านประวติัหลวงปู่มัน่ ท่ีท่านบอกให้
พระท่ีจะมาอยูก่บัท่านตอ้งนัง่สมาธิเพชรก่อนสองชัว่โมง  ท่านจึงฝึกหดัขดัสมาธิเพชรตั้งแต่นั้นมา ยิ่งตอนท่ี
ท่านไปภาวนากบัหลวงปู่สิมและหลวงปู่แวน่ ท่านก็ยิง่ขดัสมาธิเพชรตามอยา่งพอ่แม่ครูอาจารยไ์ดส้บายๆ ท่าน
วา่ท่าน้ีไดป้ระโยชน์หลายอยา่ง  นัง่ไดน้านและมัน่คงดี ท่านยงัสอนพวกเราดว้ยและย ัง่บอกท่ากายบริหารยืด
เอผ็นยึดกล้ามเน้ือก่อนและหลงัการนั่งสมาธิด้วย พวกเราได้กราบขออนุญาตท่านว่ามีเวลาจะมาขอปฏิบติั
ภาวนากบัท่านท่ีวดั ท่านวา่มีท่ีวา่งเสมอมาไดเ้ลยครับ 

 



18 ตค.64  สรุป ธรรมะ ทริปผา้จ าน าพรรษา64 (ภาคตะวนัออก) 
                             ปาฏิหาริยแ์ห่งเวลา ณ ปัจจุบนั 
              ปี 64 น้ีเราเดินทางไปกราบถวายผา้จ าน าพรรษาในภาคตะวนัออก ระหวา่ง
วนัเสาร์อาทิตยท่ี์ 16-17 ต.ค.ก่อนวนัออกพรรษาหา้วนั เราเดินทางไป12วดัแต่ไม่ได้
ถวาย1วดัเพราะท่านอจ.เดชท่านปิดวดั รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 188,765 บาท เป็นเป็น
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง15000บาท นอกนั้นเป็นค่าปัจจยัไทยธรรมและผา้ไตรรวม
ประมาณ 170,000 บาท มีเพื่อนๆร่วมบุญมาเป็นค่าปัจจยั ไทยธรรม ค่าเดินทาง
ประมาณ 6-7 หม่ืนบาทครับ กราบอนุโมทนากบัเพื่อนๆทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนร่วมใน
บุญกุศลน้ีร่วมกนันะครับ 
               การถวายผา้จ าน าพรรษาเป็นการรักษาพระธรรมวินยัท่ีมีพระพุทธบญัญติั
ไวใ้ห้คงอยู่ต่อไป อานิสงค์ก็เหมือนกบัผา้กฐิน ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปเป็นกฐินเงิน
เป็นหลกัไปเสียแลว้ แต่ก็เป็นไปตามกระแสในการท่ีวดัตอ้งการปัจจยัไปใชจ่้ายใน
เร่ืองต่างๆนั้นเอง  นอกจากการถวายผา้จ าน าพรรษาและบริวารรวมทั้งปัจจยัตามวดั
ต่างๆแลว้ ส่ิงท่ีพวกเราจะไดร้ะหว่างการเดินทางคือ การไดเ้ขา้ท าบุญกบัพ่อแม่ครู
อาจารย ์ไดส้นทนาเร่ืองต่างๆท่ีเราอาจไดมี้โอกาสไดรั้บใชท้่านได ้รวมทั้งไดรั้บฟัง
ธรรมโอวาท ไดรั้บฟังประสบการณ์การปฏิบติัภาวนาจากพ่อแม่ครูอาจารย ์ซ่ึงหา
ฟังไดย้ากยิ่ง และเป็นการสร้างก าลงัใจให้พวกเราไดเ้ป็นอยา่งดี ระหวา่งทางยงัได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์การภาวนากับเพื่อนๆกัลยาณมิตรท่ีร่วมเดินทางไป
ดว้ยกนัอีกดว้ย 
                  ขออนุญาตแบ่งปันค าสอนพ่อแม่ครูอาจารยใ์ห้เพื่อนๆท่ีไม่มีโอกาสได้
ไปนะครับ  อาจไม่สามารถเก็บรวบรวมทั้งหมดได้แต่เอาเป็นสรุปนะครับ  การ
เดินทางไปท าบุญ ครูบาอาจารยท์่านก็ให้ก าลงัใจพวกเราอยู่แลว้เพราะเป็นการท า
ในส่ิงดีๆ แต่ท่านมกัจะเตือนพวกเราเสมอวา่ 
1.  การท าทานนั้นแมดี้แต่ก็เป็นเพียงองคป์ระกอบ ตอ้งมีศีล-สมาธิ-ภาวนา  ดว้ยจึง
จะดี  แมเ้ร่ืองการท าทาน ก็มีความจ าเป็นท่ีจะเจตนาเป็นสัมมาทิฐิดว้ย ทานท่ีท าก็
ตอ้งบริสุทธ์ิ ผูใ้หก้็มีสัมมาทิฐิ ผูรั้บก็เป็นผูมี้ศีลมีธรรม ทานนั้นจึงสมบูรณ์    
2.ท่านใหเ้รียนรู้เร่ืองกรรม เช่ือกรรมและผลของกรรม   
3. ท่านใหรั้กษาศีล เพราะเป็นการควบคุมตนเองไม่ใหก้ระท าผดิ จะไดไ้ม่ตกต ่าไป
จากสภาพในภพภูมิน้ี                 
4. การท าสมาธิ- ท่านสอนให้เจริญสติ โดยเม่ือรู้ตวัก็ใหน้อ้มใจมาดูกายดูใจของตน
วา่ก าลงัท าอะไรคิดอะไรเพราะอะไร เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นตน้  เม่ือมีสติบ่อยๆก็
ใหท้  าสมาธิตามรูปแบบเช่นนัง่สมาธิ เดินจงกรมบา้ง ท่านยงัใหเ้รานัง่ขดัสมาธิ
เพชร เพราะมัน่คงดีนัง่แลว้ฐานมัน่คงไม่ปวดหลงัไม่ง่วงหลบัง่ายๆ  



5. การท าสมาธิตามรูปแบบเช่นนัง่สมาธิ/เดินจงกรม ก็ตอ้งท าให้ถูกคือตอ้งมีสติ
ทุกขณะ อยา่กงัวลวา่ท าแลว้ไม่ไดผ้ล เพราะผูป้ฏิบติัจ านวนนอ้ยท่ีจะไดผ้ล แต่ผล
การภาวนานั้นมีหลายระดบัตั้งแต่น้อยๆจนมากอย่างท่ีเราไดย้ินไดฟั้งจากครูบา
อาจารย ์ 
6. ผลการภาวนาสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ จากพฤติกรรมของผูภ้าวนาจะ
เปล่ียนไป เช่นสงบข้ึน โกรธ/โลภนอ้ยลง ท าเพื่อส่วนรวมมากข้ึน ลดการเห็นแก่
ตัวลง  ความหลงลดน้อยลงเช่นไม่เช่ือมงคลต่ืนข่าว ไม่ขอโน้นขอน่ีกับส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆเป็นตน้  7.เร่ืองการสวดมนต ์ให้สวดเป็นประจ า จ  าให้ได ้แปลให้
ได ้คณะภาวนาให้เขา้ใจในบทสวดดว้ย สวดเสร็จให้นัง่ภาวนาเอาบทสวดมนต์
นั้นๆมาพิจารณา เป็นตน้  เพื่อนๆบางคนบอกวา่สวดมนต์อยูก่็ยงัหลงไปคิดเร่ือง
นั้นเร่ืองน้ี หลงไปอยูใ่นความคิดได ้ท่านวา่สติยงัอ่อนตอ้งฝึกสติใหม้ากๆ  8. เร่ือง
การภาวนา ก็เหมือนกับเร่ืองต่างๆในโลก คนส่วนน้อยท่ีจะหันมาท าเพราะ 
พื้นฐานแตกต่างกนั การท าเร่ืองใดๆไวม้าก/บ่อยๆจิตน้ีก็จะจดจ าไว ้แมเ้ปล่ียนภพ
เปล่ียนชาติก็ยงัจ  าได ้ชาติน้ีจึงกลบัมาสนใจหรือท าไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่เคยสร้างบุญน้ี
มา  เหมือนสวดมนต ์บทไหนท่ีเราสวดเสมอๆก็จ  าไดส้วดไดง่้ายกวา่บทท่ีไม่เคย
สวดหรือคนท่ีไม่เคยสวดเป็นตน้ 9. เม่ือเห็นไปตามธรรมน้ี ให้พวกเราเร่งปฏิบติั
ภาวนา จะไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ลตามหวงัหรือฟังผูอ่ื้นมา ก็อยา่ไปใส่ใจ ขอให้สร้าง
เหตุ อยา่ไปหวงัผล  ท าเท่าไรท าอยา่งไรก็ย่อมไดผ้ลเช่นนั้นอย่างแน่นอน ค่อยๆ
สะสมท่ีละเล็กทีละนอ้ย ไม่ตอ้งรีบ เพราะเม่ือสร้างเหตุดีแลว้ ผลดียอ่มมีตามเหตุ
ท่ีสร้างไวแ้น่นอน ท าน้อยไดม้ากไม่มี  ท ามากไดน้้อยไม่มี 10. การภาวนาง่ายๆ

ส าเร็จง่ายๆนั้นอาจมีไดแ้ต่บารมีท่ีสร้างไวเ้ดิมคงตอ้งมีพอควรแลว้  แมพ้อ่แม่ครูบาอาจารยข์องเราแต่ละท่านท่ี
เรากราบไหวบู้ชาก็ผ่านเป็นผ่านตายมาแลว้ทุกองค ์เรามีบุญมากกวา่ท่านหรือถึงอยากจะปฏิบติัสบายๆไดผ้ล
ง่ายๆ?  การปฏิบติัภาวนานั้นท าให้เราเห็นทุกข์ในการปฏิบติั เห็นทุกข์ภายในกายในใจน้ีว่าเป็นจริง กายน้ี
ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆท่ีสกปรกไม่สวยงามมีหนงัหุ้มห่อตบตาไว ้เสล่ือมไปชราไปจริง ทั้งน้ีเพื่อจะไดเ้กิดความ
กลวัความเบ่ือหน่ายในวฏัฏะน้ี เพื่อจะไดมี้ก าลงัมีความเพียรเพื่อการออกจากทุกขน้ี์ต่อไป เร่ืองความทุกข์ใน
การภาวนาเป็นเพียงบาทฐานแรกท่ีเราตอ้งเห็นตอ้งผา่นก็เท่านั้นเอง ทุกขข์ณะกายกบัจิตดวงน้ีจะแยกจากกนั
ตอนตายนั้นมากกวา่ไม่รู้ก่ีเท่า ไม่ฝึกไวไ้ม่เรียนรู้การภาวนาการพิจารณาไว ้ถึงเวลาตาย จะมีสัมมาทอฐิ น าจิตน้ี
ไปสู่ภพภูมิท่ีดีนั้นคงเป็นไปไดย้ากมากๆ การภาวนาสม ่าเสมอ พิจารณาทุกขเ์สมอๆ ถึงเวลาก็ผา่นไปไดง่้ายดาย
เพราะคุน้เคยคุน้ชินแลว้ นกัภาวนาจึงดูไดต้รงน้ี ขณะเผชิญกบัเหตุการณ์จริงในชีวิตนั้นเอง นกัภาวนาท่ีพูดได้
เพียงอยา่งเดียว จะพูดสวยงามเช่นใดก็ได ้ แมจ้ะดูดีแต่ก็ไม่มีผลตามค าพูดได ้ 11. ท าความดีแมเ้ล็กนอ้ยก็ควร
กระท า ความชัว่แมเ้ล็กนอ้ยก็ไม่ควรกระท า ปัจจยัในการท าบุญแต่ละคร้ังไม่ใช้ตวัวดัค่าบุญ เจตนาและความ
บริสุทธ์ิในทานนั้นส าคญักวา่ตวัเลขยอดเงิน บุญกุศลไม่ไดมี้ไวข้าย อยา่ท าบุญดว้ยความโลภหาก าไรจากการ
ท าบุญ 



                          ปาฏิหาริยแ์ห่งเวลา ณ ปัจจุบนั     เวลาน้ี วนัน้ี เด๋ียวน้ี  เป็นเวลาท่ีส าคญัท่ีสุด ของทุกๆคน 
               ทางเดินสายน้ีไม่เรียบหรูไม่สะดวกสบาย ไม่เป็นท่ีชมชอบของผูค้น แต่ปลายทางนัน่มีส่ิงล ้าค่ารออยู ่
แต่วา่อยา่งไรก็ตาม เราจะไม่เงียบเหงา ตอ้งเดินไปเพียงผูเ้ดียวเพราะ เรามีเพื่อน กลัยาณมิตร ท่ีคอยเดินไปร่วม
ทางกบัเรา แมไ้ม่มากนกั แต่ก็พอเพียงส าหรับความสุขกายสุขใจท่ีเราจะมอบให้กนัและกนั.......แลว้สักวนัเรา
จะผา่นพน้ไปดว้ยกนั… 

 


