
      กมุภาพนัธ์ 2564 
6 ก.พ. เยีย่มบา้นเพื่อวางแผนการซ่อมแซมอีกคร้ัง คร้ังน้ีมีคุณหมอสพฤดีและคุณสมศกัด์ิไปดว้ย ร่างผงัแบบโครงเหล็กท่ีจะมา
เสริมโครงบา้นเดิมท่ีพุพงัเกือบหมด และคุณสมศกัด์ิจะไปจดัท าเป็นโครงร่างก่อน และน ามาประกอบใหท่ี้บา้นอีกทีครับ  

 
7 ก.พ. วดัป่าสุนนัทวนาราม 
กราบเยี่ยมท่านอาจารยห์นูพรหม วดัป่าสุนนัฯ ยุคโควิดทุกวดัก็ล าบากกนัหมดนะครับ หลกัสูตรอบรมก็ปิดไปตามๆกนั ท่าน
ปรึกษาเร่ืองสระน ้าหนา้ศาลาท่ีน ้าแหง้ตลอด6-7เดือน เวลามีน ้าเตม็สวยงามมากๆครับ ใครมีวธีิอะไรบอกดว้ยนะครับ  

 
9 ก.พ. วดัป่ากตญัญุตาราม สระแกว้ 

วดัป่ากตญัญุตารามท่ีสร้างเป็นท่ีระลึกและบูชาพระคุณของมารดาผูใ้หก้  าเนิด คุณสินทรา ผา่นมา16ปีแลว้ ขณะน้ีพระ
อาจารยนิ์คม เป็นเจา้อาวาสดูแลวดัน้ีอยู ่เชา้น้ีเรามากราบนมสัการ เพื่อเยี่ยมเยียนและถวายจงัหนัและสังฆทาน แต่เชา้ ท่านยงั
เดินบาตรอยู่เลยครับ  พอท่านกลบัมาจากบิณฑยาตร ชาวบา้นก็ตามกนัมาถวายจงัหัน พอเสร็จก็จดักวาดท าความสะอาดทุก
อยา่งเรียบร้อยแลว้ก็กลบัเขา้หมู่บา้นไป เป็นเช่นน้ีทุกวนั น่ารักและเรียบร้อยมากๆครับ วนัพระก็มาถือศีลปฏิบติัธรรมกนัท่ีวดั
เป็นประจ า สงบเรียบร้อยสะอาด ดีมากๆเลยครับ เป็นวดัท่ีรักในใจวดัหน่ึงเลยครับ 

คร้ังน้ีเรามีโอกาสไดเ้รียนปรึกษาท่านอาจารยนิ์คม เร่ืองขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยจะไดจ้ดัเตรียมเอกสารให้
เรียบร้อยและไปเขา้พบเจา้หนา้ท่ีส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสระแกว้ดว้ยกนัในคร้ังหนา้ครับ  

 
เรือนรับรองพระเถระ วดัป่ากตญัญุตาราม 
เรือนรับรองพระเถระ เป็นอาคารท่ีต่อเติมจากศาลาอเนกประสงค์ท่ีท่านเจา้อาวาสด าริว่าจะจดัสร้าง เพราะสามารถใช้ได้
อเนกประสงคเ์ช่นกนั คือเป็นกุฎีรับรองพระเถระ ท่ีฉนัปานะ ท่ีลา้งบาตร และมีห้องน ้ าสงฆอี์กดว้ย ปัญหาท่ีพบคือหลงัคายงั
ไม่ไดก้นัความร้อน ท่านเจา้อาวาสท่านก าหนดวงเงินแจง้มาแค่สามแสนบาท แต่ความจริงท่านใชไ้ปมากกวา่นั้น ท่านใชก้าร
ทอดผา้ป่าหาทุนเพิ่ม ท่านจึงประหยดัไม่ไดใ้ช้หลงัคาติดโฟมครับ เราจึงไดป้รึกษาท่านว่าคร้ังหน้าจะน าท่ีฉีด PU foam มา
ถวายเพื่อไวฉี้ดโฟมป้องกนัความร้อนตามอาคารต่างๆ โดยท่ีท่านวา่จะค่อยๆเรียนรู้ และจดัการฉีดเอง เพราะถา้จา้งเขาราคา



แพงกวา่ท าเองประมาณ10เท่าไดค้รับ กราบอนุโมทนาครับ ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาประหยดัช่วยพวกเราในการลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆนะครับ สวยงาม แขง็แรง ประหยดั และเรียบง่าย น่าจะเป็นค าตอบของเสนาสนะวดัป่านะครับ... 

 
10 ก.พ. รพ.สต.พุทธรักษา 
วนัน้ีไดเ้ชิญผอ.กองช่างจากเทศบาลมาเรียนปรึกษาจะขยายอาคารใหท้างรพ.เพื่อจะไดมี้
พื้นท่ีท าห้องกายภาพบ าบดั ซ่ึงมีผป.ในพื้นท่ีจ  านวนมากตอ้งการรับการรักษาพยาบาล 
หลังปรึกษาหารือกันสรุปว่าพื้นท่ีท่ีมีอยู่ไม่น่าจะเพียงพอส าหรับการต่อเติมอาคาร
ส าหรับหอ้งกายภาพบ าบดัครับ คงตอ้งลองหาวธีิอ่ืนต่อไปนะครับ 
10 ก.พ. รพ.ทองผาภูมิ 
คุณสมศกัด์ิส่งช่างไปแกไ้ขบานหนา้ต่างท่ีเปิดยากๆให้เรียบร้อยแลว้ครับ รอคุณพรชยั
ด าเนินการคงไม่ทราบจะไดเ้ม่ือไรนะครับ แต่เร่ืองกล่ินในห้องน ้ า คุณตุ๋ยก็หาเอาท่ีใส่ท่ี
ปิดกนักล่ินมาแลว้ครับส่วนท่ีลูกบิดประตูกลบัขา้งอยูค่งตอ้งรบกวนคุณเวโรจน์ครับ 
 
14 ก.พ. ท าบุญปีใหม่ประจ าปีมูลนิธิดวงแก้วฯ 

***ธรรมโอวาท ครูอาจารย์มหาสามเรือน*** 
ท าบุญปีใหม่ปีน้ีถูกเล่ือนมาเป็นเดือนกวา่จะจดัไดน้ะครับ แต่ก็มีเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมกวา่ส่ีสิบท่านเลยครับ  มีทั้ง

หนา้ใหม่หนา้เก่า กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเพื่อตอบแทนพระคุณของเพื่อนๆ ทุกท่านท่ีไดร่้วมสร้างบุญกุศลบ าเพญ็สาธารณประโยชน์
มาร่วมกนัตลอดมาจนมูลนิธิดวงแกว้ฯไดก้า้วข้ึนมาเป็นปีท่ี 33 ในปี 2564 น้ีนะครับ  

 

 
 ปล่อยปูปล่อยชีวติให้พ้นพนัธนาการ  

ในวนัท ำบุญปีใหม่ ซ่ึงตรงกบัวนัวำเลนไทน์น้ี พวกเรำมำปล่อยปูกนัอีกคร้ังหน่ึง อำจไม่มำกเหมือนปีก่อนๆแต่ก็ได้
ปล่อยปูคืนอิสรภำพและพน้พนัธนำกำรท่ีผกูมดัอยูจ่นแขนขำขยบัเขยื้อนไม่ไดเ้ลย 



ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่เราได้ร่วมกนักระท ามาโดยตลอดนี ้
จะน าเราไปสู่การปลดปล่อยให้เราทั้งหลายหลุดพ้นจากพนัธนาการ ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด 

                                                                  *** สัพพะทุกขา ปะมุญจนัตุ ***        ดว้ยรักและปรำรถนำดีจำกใจ  ...ฐิตรโส 

 

 
มูลนิธิสิริวฒันา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เสร็จจำกท ำบุญท่ีวดัอโศกำรำม กิจกรรมท ำทำนท่ีบำ้นสิริวฒันำก็เร่ิมข้ึน เรำไดน้ ำของขวญัปีใหม่ ปัจจยั เส้ือผำ้
เคร่ืองใช ้อำหำรฯ ไปมอบให้พี่นอ้งผูพ้ิกำรท่ีบำ้นสิริวฒันำ บำงปู โดยมีคุณพรรณพิมล เจนพจนำ และเพื่อนๆ มำช่วยท ำบะหม่ี
และขนมเล้ียงพวกเขำอีกดว้ยครับ 

 

 
รพ.สต.พุทธรักษา  มอบของระลกึ อุปกรณ์การแพทย์ มุ้งฯ ให้อนามัยพุทธรักษา  

เน่ืองจำกเรำไดม้ำท ำงำนร่วมกบัเจำ้หนำ้ท่ีของรพ.สต.และไดไ้ปเยีย่มเยยีนผูป่้วยตำมบำ้นดว้ยกนั ไดรั้บทรำบปัญหำฯ
ของผูป่้วยจนท ำใหเ้รำไดมี้โอกำสท ำกิจกรรมดีๆ ร่วมกนัเพื่อพวกเขำเหล่ำนั้น จึงมำแสดงควำมขอบคุณในวนัแห่งควำมรักน้ี  

 



เยีย่มบ้านผู้ป่วยติดเตียง 
ท่านอาจารยฐ์าพาคณะเราไปมอบเตียงลม ผา้รองซบั ผา้ออ้มส าหรับผูป่้วยติดเตียงมาหลายปีแลว้ ขณะน้ีมีแผลกดทบั

แต่เตียงลมเดิมร่ัว เราจึงจดัซ้ือและน ามามอบใหใ้นวดัแห่งความรักน้ี 
ความรัก-ตัวแทนคู่รักในวนัแห่งความรัก- 

ความรักท่ีคุณตามีใหแ้ก่คุณยายท่ีนอนติดเตียงมาเป็นเวลานานหลายปี โดยท่ีคุณตาไม่เคยทอดทิ้งคุณยายไปเลย ทุกวนั
เชา้จรดเยน็จนกลางคืนถึงเชา้ คุณตาตอ้งคอยดูแลทุกอยา่งให้คุณยาย รายไดก้็ไม่มี ไดแ้ต่เบ้ียคนชรา และผูพ้ิการ ท่ีพอยงัชีวิต
อยูไ่ดเ้ท่านั้น   

 
กิจกรรมสุดทำ้ยของกำรท ำบุญปีใหม่ในวนัวำเลนไทน์ปีน้ี คือกำรไปท ำควำมสะอำดบำ้นให้ผูพ้ิกำร กวำ่สำมชัว่โมงท่ี

เรำมำท ำควำมสะอำดให้บำ้นคุณยำยท่ำนน้ี เธอไม่มีญำติพี่นอ้งในเมืองไทยเลย อยูต่วัคนเดียว พวกเรำมำท ำควำมสะอำดบำ้น
ให้คุณยำยสำมชม.กวำ่ เอำขยะออกไปทิ้งน่ำจะกวำ่ยีสิ่บถุง เช็ดฝุ่ นท่ีคงไม่ไดท้  ำควำมสะอำดมำเป็นสิบๆ ปีออกไปมำกทีเดียว
ทั้งเก็บขยะออก กวำดถูในห้องนอนและห้องน ้ ำ ซ้ือตูเ้ยน็ กำตม้น ้ ำ ชั้นวำงของสองอนั ตูอี้กหน่ึงตู ้กะละมงัสองใบ เส้ือผำ้ชุด
ใหม่ ผำ้เช็ดตวั อำหำรแห้งฯ ให้ใหม่หมดในวนัแห่งควำมรักและตรุษจีนน้ี เพื่อเป็นกำรแบ่งปันควำมรักควำมปรำรถนำดีของ
เรำใหคุ้ณยำยในวนัแห่งควำมรักน้ี 

ท่ำนอำจำรยฐ์ำเขำมำคุยกบัอำม่ำสอนธรรมะเล็กๆ นอ้ยๆ และมอบของขวญัให้ ก่อนกลบัท่ำนบอกให้พวกเรำฟังว่ำ 
ใหดู้อำม่ำเป็นตวัอยำ่ง เป็นใครอยูส่ภำพอำม่ำก็คงตอ้งเป็นทุกขแ์น่ๆ แต่ดูอำม่ำยิม้แยม้แจ่มใส เป็นห่วงเป็นใยผูอ่ื้น ผดิกบัพวก
เรำบำงคนสภำพควำมเป็นอยูดี่กวำ่อำม่ำมำกๆแต่หนำ้ยิม้ไม่ออก อมทุกขไ์วเ้ต็มไปหมด หวงัวำ่เม่ือเห็นอำม่ำแลว้ทุกคนคงได้
คิด และรู้จกัใชชี้วิตให้เป็นสุข และสำมำรถแบ่งปันควำมสุขนั้นให้ผูอ่ื้นบำ้งต่อๆไป ดงัเช่นพวกเรำท่ีไดม้ำท ำในวนัน้ี ท่ำนวำ่
เป็นส่ิงท่ีท ำไดย้ำก เป็นส่ิงท่ีกลัยำณมิตรท ำให้แก่กนั เป็นญำติธรรมท่ีอำจดียิ่งกวำ่ญำติแท้ๆ  เพรำะเป็นญำติทำงธรรม มำดว้ย
ธรรม ท ำดว้ยธรรมในใจ  

- ควำมรักจำกใจสู่ใจ มีธรรมะประจ ำใจ จำก ญำติธรรม-  
ขอควำมสุขควำมเจริญยิง่ในธรรมจงมีแด่พวกท่ำนทุกๆคนดว้ยเถิด     ดว้ยควำมรัก ควำมปรำรถนำดีจำกใจ 

 

 



 18 ก.พ. อาคาร 72ปี พระอาจารยบุ์ญมี ณ รพ.หนองววัซอ อาคารส่งเสริมสุขภาพแห่งน้ีเร่ิมท าบนัไดแลว้ครับ ส่วน
งานฉาบก็เร่ิมแลว้ บนัไดเสร็จฉาบเสร็จก็งวดท่ีส่ีแลว้ครับ 

 
19 ก.พ. 64 งบดุลมูลนิธิดวงแกว้ฯ ปี2563 

33 ปีท่ีผ่านมาพวกเราต่างอธิษฐานขอให้ไดส้ร้างบุญบารมีสร้างคุณความดี สร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่พี่น้องท่ีตกทุกข์
ทรมาน พิการและดอ้ยโอกาสทัว่ไป ทุกๆ ปีลว้นมีเพื่อนๆพี่นอ้งช่วยเหลือเมตตาสนบัสนุนกิจกรรมของพวกเรามาโดยตลอด 
เน่ืองจากเราเป็นมูลนิธิท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเพราะเป็นองคก์รสาธารณกุศล เราจึงตอ้งท างบดุลให้ผูต้รวจสอบบญัชีเสนอให้
ทางราชการและสรรพากรตรวจสอบทุกปี เพื่อนๆหลายๆคนคงเคยเห็นงบดุลของเรามาบา้งแลว้ บางคนก็ยงัไม่เคยรับทราบ    
ปีน้ีเราจึงน ามาให้รับทราบร่วมกนันะครับ ปีท่ีแลว้เราติดลบทางบญัชี 12 ลา้นบาท ส่วนปีน้ีหลงัจากสร้างวดัป่ามหาวนัถวาย
พอ่แม่ครูอาจารยต์ัน๋เราติดลบ 23.3 ลา้นบาท  

แต่อยา่งไรก็ตามปีน้ีครบ33ปีของมูลนิธิและเพื่อตอบแทนและบูชาคุณพอ่แม่ครูอาจารยอ์งคห์ลวงตาพระมหาบวั 108 
ปีชาตกาลและ 72 ปีพระอาจารยบุ์ญมี เราจึงสร้างอาคาร 72 ปีพระอาจารยบุ์ญมีและอาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบวั ถวาย
เป็นอาจาริยบูชาถวายท่ีรพ.หนองววัซอต่อไป ขอเพื่อนๆ ช่วยสนบัสนุนต่อไปดว้ยนะครับ อาจจะดูเกินตวั แต่ชีวิตคนเราสั้น
นกั เม่ือมีโอกาสวนัน้ีถา้ไม่ท าใช่ว่าพรุ่งน้ีจะมีโอกาสท าได ้ขอบารมีพ่อแม่ครูอาจารยคุ์ม้ครองให้ค  าอธิษฐานของพวกเราจง
ส าเร็จดว้ยเทอญ 

 
 19 ก.พ. 64 อาคาร 108 ปีฯ อาคาร 108 ปีหลวงตาพระมหาบวัและอาคาร 108 ปี ญาณสังวรานุสรณ์ ทาสี ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าเรียบร้อยครับ รอแต่ติดกระจกก็คงเสร็จเรียบร้อยแลว้ครับ 
 



 

 
 
 แผน่แกรนิตคำถำรัตนมำลำถึง
วดัป่ำบวัแกว้แลว้ครับ 

 
 
 

 
กุฎีรับรองพระ
เ ถ ร ะ เ ส ร็ จ
เ รียบ ร้อยค รับ 
ระหว่างท่ีไม่ มี
พระเถระมาพกั 
ครูบาก้ีก็จะได้
เป็นผูดู้แล 

กุฏีพระอาจารยไ์ก่ 
กุฎีท่านไก่ท่ีฝนสาดเข้ามา
ทั้งดา้นหน้าและดา้นขา้งมา
หลายปี ช่างเต้อแก้ไขให้
เรียบร้อยแล้วครับ ฝนไม่
สาดและยงัมีราวตากผา้อีก
ดว้ยครับ  

 



19 ก.พ.64 กุฎิครูบาทราย เสร็จเรียบร้อยแลว้ครับ 
 
 
 
 
 
 

ถ ้าบวัแกว้ 
แก้ไข เป ล่ี ยนหลังคา ท่ีแตกหัก
เสียหาย เพิ่มช่องแสง เปล่ียนไมพ้ื้น
ในกุฎิท่ีแตกหักใหม่เสร็จเรียบร้อย
แลว้ครับ 
 
 
20 ก.พ. วดัฉิมทายกิาวาส 
กราบถวายภตัตาหารและสังฆทาน
ท่านอาจารยม์หาบูรณะเจา้อาวาส
วดัฉิมทายกิาวาส เรียนปรึกษาเร่ือง
การเรียนธรรมะจากพระโอษฐ์ใน
ปีน้ี  ท่านว่า เราควรเ รียนรู้ เ ร่ือง
ปฏิจจสมุปบาท หลักเหตุและผล

ในธรรมทั้งปวง 
     ถึงเราจะไดเ้รียนรู้แลว้วา่กายและใจน้ีไม่ควรยึดติดยึดมัน่ แต่พวกเราท่ีเรียนธรรมนั้น ก็ไดแ้ต่รับรู้ บางคนแสดงออกวา่เช่ือ
วา่ไม่ยึดติด แต่ในใจยงัยึดติดอยู.่ บางคนเขา้ใจในเหตุและผลยอมเช่ืออยา่งแทจ้ริงแต่ใจภายในลึกไก็ยงัยึดติด เราจึงนอกจาก
เรียน ตอ้งปฏิบติัใหจิ้ตมีพลงัสงบน่ึงจนเห็นตามความเป็นจริงวา่กายน้ีใจน้ีไม่มีสาระแก่นสารเกิดข้ึนตามเหตุตามปัจจยัชัว่ขณะ
เท่านั้น จึงจะละกายและใจไดป้ล่อยวางลงได ้เม่ือนัน่แมจ้ะใหบ้อกวา่ใหย้ึดกายใจน้ีอีกก็ไม่เอาแลว้. เหตุและผลในธรรมท่ีปรุง
แต่งในเกิดข้ึนนั้น คือธรรมท่ีเรียกวา่ ปฏิจจสมุปบาทท่ีเราจะเร่ิมเรียนในปีน้ีนัน่เองครับ  
  

22 ก.พ. มุง้ใหคุ้ณยาย    จนท.รพ.สต.เป็นตวัแทนน ามุง้

และผา้ออ้มไปมอบใหคุ้ณยายอาย ุ93 ปีจากการลงไปเยีย่มคราว

ก่อน ลูกสาวคุณยายอยากไดมุ้ง้กนัแมลงท่ีมกัจะเขา้ไปในปาก 

จมูก คุณยายบ่อยๆ  ขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญร่วมกนัครับ 

 
 
 



 26 ก.พ. 64 มาฆบูชา ณ วดัป่าบวัแกว้ฯ คืนวนัมาฆบูชา สวดมนตภ์าวนา ณ "พระบรมธาตุเจดีย ์ญาณสังวรานุสรณ์" 

นัง่คิดพิจารณา หลกัธรรมส าคญั "โอวาทปาฏิโมกข"์  ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัอนัเป็นหวัใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุด
พน้ หลกัธรรมประกอบดว้ย หลกัการ 3 อุดมการณ์ 4 และวธีิการ 6 ดงัน้ี 

หลกัการ 3 คือหลกัค าสอนท่ีควรปฏิบติั ไดแ้ก่ 
1. การไม่ท าบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ท าบาปทั้งปวง อนัไดแ้ก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซ่ึงเป็นทางแห่งความชัว่ 

10 ประการท่ีเป็นความชัว่ทางกาย (การฆ่าสัตว ์การลกัทรัพย ์การประพฤติผดิในกาม) ทางวาจา (การพูดเทจ็ การพูดส่อเสียด 
การพูดเพอ้เจอ้) และทางใจ (การอยากไดส้มบติัของผูอ่ื้น การผกูพยาบาท และความเห็นผดิจากท านองคลองธรรม) 

2. การท ากุศลให้ถึงพร้อม คือ การท าความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 -"ธรรมจิริยา"-ทั้งความดีทางกาย    
(ไม่ฆ่าสัตว ์ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่เอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้มาเป็นของตน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ไม่ประพฤติผิดในกาม) 
ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพอ้เจอ้) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากไดข้องผูอ่ื้น          
มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเขา้ใจถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม) 

3. การท าจิตใจให้ผ่องใส คือ ท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ หลุดจากนิวรณ์ท่ีคอยขดัขวางจิตใจไม่ให้เขา้ถึงความสงบ 
ไดแ้ก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ทอ้แท,้ ความฟุ้งซ่าน และความลงัเลสงสัย 
ซ่ึงทั้ง 3 หลกัการขา้งตน้ สามารถสรุปใจความส าคญัไดว้า่ "ท าความดี ละเวน้ความชัว่ ท าจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ" นัน่เอง 

อุดมการณ์ 4 สู่จุดประสงคสุ์ดทา้ยในการประพฤติปฏิบติัธรรม ไดแ้ก่ 
1. ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ท าบาปทั้งกาย วาจา ใจ 
2. ความไม่เบียดเบียน คือ งดเวน้จากการท าร้าย หรือเบียดเบียนผูอ่ื้น 
3. ความสงบ ไดแ้ก่ การปฏิบติัตนใหส้งบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
4. นิพพาน ไดแ้ก่ การดบัทุกข ์ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

วธีิการ 6 ของผูป้ระพฤติปฏิบติัตามพระธรรมค าสอน ไดแ้ก่ 
1. ไม่วา่ร้าย คือ ไม่กล่าวใหร้้าย โจมตีใคร 

 2. ไม่ท าร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 
 3. ส ารวมในปาฏิโมกข ์คือ เคารพระเบียบวนิยั กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของสังคม 
 4. รู้จกัประมาณ คือ รู้จกัความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใชส้อยส่ิงต่าง ๆ 
 5. อยูใ่นสถานท่ีสงดั คือ อยูใ่นสถานท่ีท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

6. ฝึกหดัจิตใจใหส้งบ คือ การฝึกหดัช าระจิตใจใหส้งบ มีประสิทธิภาพท่ีดี 
แสงจนัทร์ส่องสวา่งสวยงามกลางนภา สวา่งแต่สงบเยน็ ส่องถึงดวงใจ 

 


