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คําปาฐกถา 

หลวงพ่อคําเขียน  สุวณัโณ   

ประธานโครงการฟื! นฟูธรรมชาติและชีวติลุ่มนํ!าลาํปะทาว  วดัป่าสุคะโต 

เมื(อวนัที( 17 พฤศจิกายน 2550 
ป่าไมร้้องไห ้  แมน่ํ�าลม้ป่วย  แผน่ดินเป็นอมัพาต  อากาศเป็นพิษ  ใครเป็นตวัแทนของธรรมชาตินี�   จึง

อาศยัพวกเรานี�แหละ เวลานี�มาหาเสียงเพื+อเลือกตั�งใหเ้ป็นตวัแทนธรรมชาติ ที+เราพึ+งพาอาศยัอยูนี่�  ใหมี้ผูที้+รับผดิชอบ  
แต่วา่คนเรานี� มีสส.  มีผูว้า่ฯ มีหลาย ๆ หน่วยงาน ที+มารับผดิชอบเรา แต่วา่ธรรมชาติ  คือวา่ป่าไม ้แผน่ดิน แมน่ํ�า อากาศ  
กาํลงัเป็นพิษเป็นภยัอยู ่ เวลานี�แผน่ดินเป็นอมัพาตไปแลว้ มนัตายไปแลว้ครึ+ งหนึ+งกว็า่ได ้ถา้จะดู หลวงพอ่กเ็กิดมานาน
เหมือนกนั เอาเลข 7 ไพร่หลงัแลว้ สมยัก่อนฝนกไ็มม่ากไมน่อ้ย  เมื+อกบัสมยันี� เกินกนัเทา่ไหร่ แต่ทาํไม  นํ�ากไ็มท่ว่ม
มากเหมือนทุกวนันี�   ดินกไ็ม่ถล่ม เหมือนทุกวนันี�   กเ็พราะดินสมยัก่อน ดินยงัไมต่าย  เวลาฝนตกลงมา  ดินกดู็ดซบันํ�า
ได ้ เพราะดินไม่ตาย สามารถเกบ็นํ�าไวใ้ตผ้นืดินได ้อยา่งหลวงพอ่อยูว่ดัป่าสุคะโต สมยั 30 กวา่ปี  เมื+อเวลาฝนตกนี�   ไม่
เห็นนํ�าไหลเลย  แต่วา่นํ�าหว้ยกค็อ่ยตึงขึ�นตึงขึ�น ไมเ่ห็นนํ� าไหลเหมือนทุกวนันี�  ทุกวนันี�ฝนตกเม็ดหนึ+งกไ็หลเม็ดหนึ+ง    
อะไรมนัเกิดขึ�น เพราะส่วนมากดินมนัตาย ทาํไมดินมนัตาย     เพราะคนเราฆ่าฆ่าดินกนั  ฉีดยาเคมี  ปราบหญา้อะไร
ต่าง ๆ  หลายอยา่งที+ทาํใหดิ้นมนัตาย  จนเดี=ยวนี� ลูกปลาไมมี่แลว้  ตน้ไมบ้างเภท ลูกไมบ้างเภทไมเ่กิดลูกแลว้ ต่อไปคน 
นกกจ็ะเป็นหมนัอีก เพราะอะไร เพราะคนเราทาํลาย 

เมื+อไมน่านมานี�หลวงพอ่ไปสอนธรรมที+เชียงใหม ่  ญาติโยมพาไปเที+ยว สวนสิริกิตต ์ ของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ไปดู ไปเห็นเขาเขียนป้ายตามป่าวา่ ป่าดีอยูที่+ไหน เขาถามมา  ป่าดีอยูที่+คน คนดีอยูที่+ไหน  คนดีอยู่
ที+เราถา้เรามามีความรู้สึกอยา่งนี�   คนจะดีอยูที่+ไหน อยูที่+เรา ป่าดีอยูที่+ไหนอยูที่+เรา ไมใ่ช่ป่าดีมอบใหป่้าไม ้ ให้
ผูรั้บผดิชอบ ใหใ้ครเป็นผูดู้แล ไมใ่ช่  อนันั�นเอาไม่อยู ่มนัตอ้งเอาทุกคนนะมาเป็นตวัแทนใหป่้าไม ้จะช่วยป่าไมไ้วไ้ด ้ 
ป่าไมร้้องไห ้ไดย้นิไหมไฟไหมป่้า แต่วา่ขอบอกไดว้า่ตั�งแต่ปีนี� เป็นตน้ไป แต่ก่อนเคยมีไฟไหมว้ดัป่าสุคะโต มาตลอด  
แต่ตั�งแต่ปีนี� เป็นตน้ไปไฟมอดแลว้ ไฟวดัป่าสุคะโตมอดแลว้ ตน้ไมโ้ตขึ�นแลว้เพราะพวกเราทุกคนช่วยกนั คณะลูก
ศิษย ์ลูกหา ของคณะครู-อาจารยที์+โรงเรียนสตรีบาง โรงเรียนหลาย ๆ โรงที+ร่วมกนัไปปลูกป่า  ทั�งมหาวทิยาลยัราชภฎั
ไปช่วยกนัปลูกป่า มนักขึ็�นมาแลว้ ไฟกม็อดแลว้ กค็งจะพอเป็นปอดใหช้าวชยัภูมิไดพ้อสมควร  อนันี�  พวกเราเป็นผูที้+
รับผดิชอบร่วมกนั  
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ดงันั�น จึงถา้จะพดูแลว้หลวงพอ่นี�  ลม้เหลว ตั�งแต่บวชมานี�  40 50 ปี  ไดต้ั�งใจทาํหนา้ที+ หนึ+งละ  สอนคน 
ใหค้นไมท่ะเลาะววิาทกนั เลิกเหลา้เลิกบุหรี+ใหไ้ด ้ไมท่าํชั+ว ทางกาย แต่กย็งัสอนไมไ่ด ้กย็งักินเหลา้เมายา เตม็บา้นเตม็
เมืองอยู ่ยงัโง่หลงงมงายอยู ่อนันี� ถือวา่ลม้เหลวแลว้ จนจะตายอยูแ่ลว้ อนัที+สองคือ รักษาป่า ป่ากห็มดไปแลว้  ตั�งแต่ปี  
30 กวา่ปี ไปอยูภู่โคง้(ภูเขาแลนคา) นี�  ป่ายงัอุดมสมบูรณ์ ยงัอยูก่บัชา้งกบัเสือ เวลาเอาผา้อาบนํ�าตากไว ้เรากน็อนอยูไ่ม่
ห่างผา้ สมยันั�นไมมี่กุฏิที+จะอยู ่  นอนอยูต่ามกอ้นหิน แต่ชา้งมาเอาผา้อาบนํ�าที+ตากไวไ้ป เราก็ตื+นขึ�นมาหาผา้ไมเ่จอ เอะ
ผา้ไปไหนไมมี่ใครมา กไ็ปตามหาไปดูนํ�าซบั ไปลา้งหนา้ กเ็ห็นชา้งมนัเอาผา้ไปเหยยีบใส่ขี�โคลน ทั�ง ๆ มนัอยูไ่กลกวา่
เรา  มนักไ็มม่าเหยยีบเรา เพราะอยูก่บัชา้ง กบัเสือ สมยันี�ไมมี่แลว้  เกง้ กวางกไ็มมี่แลว้ หมดแลว้ เหลืออยูคื่อหมูป่า ที+
วดัอาจารยไ์พศาล วดัป่ามหาวนั มีหมูป่า  อนันี�กล็ม้เหลว หลวงพอ่ลม้เหลว รักษาป่า ป่ากห็มด รักษาสัตว ์สัตวก์ห็มด  
เราสั+งสอนคน คนกไ็มค่อ่ยจะไดผ้ลเทา่ไหร่  กแ็มว้า่งานมนัจะลม้เหลวกต็าม  แต่วา่หลวงพอ่ไมล่ม้เหลว  หลวงพอ่ไม่
เคยตดัตน้ไมส้ักตน้ แต่คนอื+นเป็นคนตดั แลว้เราก็เดือดร้อน   

ที+โครงการธรรมยาตรา ที+เกิดขึ�นนี�  ไมใ่ช่เป็นโครงการ นโยบายคิดขึ�นมา  พวกเราเห็นภยัที+มนัเกิดขึ�น ต่อ
หนา้ต่อตาเรา  เราไปอยูป่่าสุคะโตนี�  ไมใ่ช่จะไปรักษาป่า รักษาสัตว ์ไปอยูเ่พื+อบาํเพญ็ภาวนา ชวนกนัไปอยูเ่พื+อหาความ
ปลีกวเิวก แต่ไปแลว้มนัมีปัญหาเกิดขึ�น ไฟไหมป่้า คนลกัลอบตดัไมป่้า คนล่าสัตวต์ดัชีวติ เรากท็าํทุกอยา่งเพื+อรักษา
ธรรมชาติเหล่านี�  ไมอ่ยู ่ ไม่อยู ่ จนงานชิ�นสุดทา้ย คือ กไ็ดพ้ดูบอกกบัอาจารยไ์พศาล  หลวงพอ่กมี็เพื+อนที+ดีไปอยู่
ดว้ยกนัเป็นพระหนุ่ม วา่งานชิ�นสุดทา้ยที+จะเอาธรรมชาติไวอ้ยู ่ คือ ตอ้งเดินธรรมยาตรา บอกเล่ากล่าวขาน ไปยงั
หมูบ่า้นต่าง ๆ ตีฆอ้งร้องเป่า ไปบอกใหช้าวบา้นวา่ ใหม้าดูซิ  เราอยูบ่นหลงัเขาถิ+นฐานวนันี�  เราเป็นคนชยัภูมิ รักชยัภูมิ 
รักบา้นเกิดเมืองนอนของเรา มาซิเราลูกหลานของเราจะอยูอ่ยา่งไร มาดูทิศเหนือ ทิศใตดู้ซิ มนัเหมือนเมื+อก่อนไหม 
ภูเขาหวัโลน้หมดแลว้ หว้ย หนอง คลอง บึง เขินตื�นหมดแลว้ อากาศเป็นพิษหมดแลว้  สารพิษตกคา้งในดินในนํ� า ก็
บอกไป บอกกล่าวเป่าร้องไป บางทีคณะธรรมยาตราของเรา มีหน่วยงาน มีหมอ โรงพยาบาลชยัภูมิ ร่วมกนั โรงเรียน
สตรี โรงเรียนหลายโรงไปรวมกนั ไปตรวจเลือดชาวบา้น  ไปที+ใดไปทั�งหมอ ทั�งผูไ้ปตรวจเลือด รู้วา่ตรวจเลือด 80% 
เลือดบวกสารพิษ 80% เพราะอะไร เพราะนํ�าเป็นพิษ  อากาศเป็นพิษ แผน่ดินเป็นอมัพาต แน่ะมนักมี็ปัญหาอยา่งนี�    

เราเห็นปัญหา ไมใ่ช่เราคิดโครงการขึ�นมาเขียนโครงการ นโยบายของเราไมมี่  มนัเห็นปัญหาอยา่งนี� ขึ�นมา 
ถา้เราไมท่าํอะไรเลย ถา้เราไมท่าํอะไรเลย เราจะปล่อยให้มนัหมด ต่อหนา้ต่อตาของเรา เรากเ็สียใจ ที+นี� เราทาํลงไปแลว้ 
แมไ้มไ่ดเ้รากไ็มเ่สียใจแลว้ เราทาํจนสุดฝีมือ  ปีนี� เป็นปีที+ 8 ปีที+ 8 ปีที+ 7 ที+ผา่นมา หลวงพอ่นอนตายอยูโ่รงพยาบาล อยู่
กุฏิ ไมไ่ดไ้ปเดิน ปีนี�กบ็อกวา่อาจจะไปเดินร่วมไดก้บัคณะธรรมยาตรา นี�หลวงพอ่ไดฟั้งผูว้า่ราชการพดู  กดี็ใจ วา่จะ
ปลูกไม ้ลา้นตน้ สองลา้นตน้ ขอส่วนแบง่ดว้ย ใหท้างป่ามหาวนั วดัป่าสุคะโตช่วยดว้ย ยนิดีช่วย แหละหลวงพอ่เอง ก็
เป็นหนี�ประเทศชาติมากที+เดียวเวลานี�    ตั�งใจไวว้า่จะขอใชห้นี�ประเทศชาติโดยการปลูกป่า หนึ+งละปลูกป่า  ตั�งแต่นอน
อยูโ่รงพยาบาลโนน้ หมอที+มารักษาบอกวา่ยาที+รักษาหลวงพอ่นี+แพงมาก  หลอดหนึ+ง แสนสอง ตอ้งใชเ้ป็นสิบหลอด 
หมดเป็นลา้นเลยที+เดียว แลว้อะไรกแ็พง อะไรกแ็พง โอย้..ทาํอยา่งไรหนอเราเป็นหนี�ประเทศชาติมากเหลือเกิน คุณ
พอ่คุณแมอุ่ตสาห์ส่งลูกสาวลูกชายไปเรียนแพทย ์ เรียนหมอ  พวกนี� เอาสติปัญญามาช่วยเรา เออ...ถา้เราไม่ตายนี� เราจะ
ไปใชห้นี�ประเทศชาติ แต่เราไมมี่เงิน  เราจะปลูกป่า กเ็ลยนอนอยูโ่รงพยาบาลสั+งมาใหว้ดัภูเขาทอง วดัป่าสุคะโต ป่า
มหาวนั ช่วยใชห้นี� ให้ดว้ย ช่วยปลูกป่าใหด้ว้ย ใหไ้ดส้ักลา้นตน้จึงจะคุม้ค่าหนี� นี�นะ   ก็พากนัปลูกกนั ตั�งแต่ปี 48 49 มา 
กปี็นี�กป็ลูก หลวงพอ่เองกป็ลูก ปลูกจนกระทั+งวนันี�   วนันี�กทิ็�งดา้นจอบดา้มเสียมดา้นกม็านี�  แต่เพื+อน อาจารยโ์นต้นะ
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เอาจอบไปซอ้นไว ้ไมอ่ยากใหท้าํ  ถามหาจอบ กเ็อาคืนมา แลว้เอาไปซอ้นไวอี้ก  จนหายไปเลย ก่อนที+มานี� เอาซอ้นไว้
บนหอ้งนํ�าไมใ่หใ้ครมาเห็น เพราะฉะนั�นใหใ้ชห้นี� เถอะ ใชห้นี�ประเทศชาติเวลานี�บาง ขอส่วนแบง่จากทา่นผูว้า่ จะปลูก
ให ้ ขอส่วนแบง่จะยนิดีมาก ๆ เลย  โดยเฉพาะอาํเภอแกง้คร้อ คณะสงฆอ์าํเภอ ประชุมเคลื+อนที+ประจาํเดือน หลวงพอ่
จะเสนอโครงการวา่ คณะสงฆอ์าํเภอนี�ควรจะทาํกิจกรรมปลูกป่าเคลื+อนที+ไปเรื+อย ๆ ไป ปีนี�จะปลูกป่าที+ไหนกเ็คลื+อน
ไปตามวดั ตามบา้นตามแผนที+ต่าง ๆ  อนัเป็นกิจกรรมคณะสงฆอ์าํเภอแกง้คร้อ  

เพราะวา่...ตอ้งกลบัมาดูบา้นเมืองของเราแลว้ ถา้เรารักบา้นเกิดเมืองนอนของเรา เราไมใ่ช่ไปกอดกนัจูบ
กนั  เราจะตอ้งดูสิ+งแวดลอ้มนี�   สมมุติวา่เขาฆ่าหญา้เวลานี�   จะไมมี่หญา้เลย ในแผน่ดินนี�จะไมมี่หญา้เลยเราก็อยูไ่มไ่ด้
แลว้ ถา้หญา้ไมมี่เลย เรากอ็ยูไ่มไ่ด ้  ถา้แผน่ดินตรงไหนมีหญา้เขียว ๆ เรากอ็ยูไ่ด ้  โครงการอะไรไมรู้่ เขาฆ่าหญา้ ฆ่า
หญา้  กมัม๊อกโซน สปาร์กฉีดลงไป หลวงพอ่ถามหมอ หมอไดป้รึกษาหมอ หมอพดูวา่ยาที+ฉีดฆ่าหญา้ ไมใ่ช่มาจากทาง
เดียว มนัแบง่ออก 4 ส่วน ส่วนหนึ+งให้ดิน ส่วนหนึ+งให้นํ� า ส่วนหนึ+งใหอ้ากาศ ส่วนหนึ+งใหเ้รา เรากรั็บผลอยูส่่วนหนึ+ง 
ดินกม็าใหเ้รา นํ�า อากาศกเ็อามาใหเ้รา ผลที+สุดสี+ส่วนเลยเอามาใหเ้รา ส่วนที+ฆ่าหญา้มนัมี 20% เทา่นั�น มนักม็าฆ่าเรา
20%   ฉะนั�นผลการตรวจเลือดของชาวบา้นลุ่มนํ�าลาํปะทาว 80% เลือดบวกสารพิษตกคา้ง นี�มนัอนัตราย แต่คนเราไมรู้่ 
วา่สมยัใหมใ่ครกท็าํอยา่งงี� เหมือนกนั วดัสุคะโตกดี็ มหาวนั กดี็ วดัภูเขาทองกดี็  เป็นวดัพี+วดันอ้งกนัจะไมใ่ชส้ารพิษ  
เพื+อนก บินไปอยู ่ เพราะมนัมีประโยชน์ สัตวใ์หญ่นอ้ยกม็าอยู ่ สัตวส์าราสิง  เวลานี� จิ�งหรีด กม็าอยูม่นัร้องระงม 
สนุกสนานไปกบัธรรมชาติ  

ฉะนั�นวนันี�  หลวงตา หลวงพอ่ กเ็อาอายเุลข 7 ไพล่หลงัแลว้จึงขอวงิวอนใหพ้วกเรามาช่วยกนัเถอะ มา
ช่วยกนัเป็นตวัแทนของดิน ของนํ�า ของป่า  ใหไ้ดต้ามกาํลงัของพวกเรา ดีใจที+มาอยูก่ลางเมืองชยัภูมิ  มองไปทางนี� ดูซิ
คือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และพระบรมราชินินาถ พระองคก์าํลงัฟังเราอยู ่ พระเจา้อยูห่วัพระองคจ์ะเป็นนํ�า 
พระบรมราชินีนาถ พระองคจ์ะเป็นป่าอยูด่ว้ยกนั เราถา้จะเฉลิมพระเกียรติ ทั�ง 2 พระองค ์เราตอ้งมาดูแลธรรมชาติ ให้
มนัอยูคู่ก่บัชีวติเราต่อไป ทาํได ้ ไมส่ายเกินไป ไมส่ายเกินไป  ทาํไดอ้ยู ่ 

ผูว้า่จะใหต้น้ไมล้า้นกวา่ตน้ แบง่กนัคนละตน้ ประชาชนในจงัหวดัชยัภูมิ ลา้นกวา่คน คนละตน้ละตน้ 
ไมใ่ช่ไปปลูกป่ามหาวนั ป่าสุคะโต ปลูกที+ไหนกไ็ด ้ปลูกที+บา้นกไ็ด ้ที+ไร่ที+นากไ็ด ้เรามาช่วยกนั อยา่ไปมอบใหเ้ป็นใคร
คนใดคนหนึ+ง เมื+อถามวา่ป่าดีอยูที่+ไหนอยูที่+เรา คนดีอยูที่+ไหนอยูที่+เรา  อยา่ชี�ไปที+ใด..............ถา้ใครยงัไมคิ่ดกล็องดูดู
สิ+งแวดลอ้มเวลานี� ดู 
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คาํปรารภ 

พระไพศาล   วสิาโล 
เจา้อาวาสวดัป่าสุคะโต  อ.แกง้คร้อ  จ.ชยัภูมิ  

ประธานคณะดาํเนินงานโครงการฟื� นฟูชีวติและธรรมชาติลุ่มนํ�าลาํปะทาว 
เมื+อวนัที+   1 กุมภาพนัธ์ 2547 

 
คนเราไมไ่ดมี้เพียงร่างกาย หากยงัมีจิตใจ เราจะมีความสุขไดมิ้ใช่เพียงเพราะกินอิ+มและนอนอุ่นเทา่นั�น 

หากเรายงัตอ้งการความอุ่นใจและจิตที+ผอ่นคลายดว้ย ความสุขของคนเราจึงตอ้งมีทั�งมิติทางกายภาพและทางจิตใจ โดย
ที+ทั�งสองมิติต่างเชื+อมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งยิ+ง สุขภาพกายจะดีได ้ จิตใจตอ้งปลอดโปร่งแจ่มใส คนที+เครียดและอมทุกข์
ตลอดเวลามกัลายเป็นคนอมโรค หากไมป่่วยดว้ยโรคความดนัโลหิตหรือโรคหวัใจ กอ็าจถึงกบัเป็นโรคมะเร็ง 
ขณะเดียวกนัคนที+อดนอน ร่างกายพกัผอ่นไมเ่ตม็ที+ จิตใจกห็ดหู่ ฉุนเฉียวง่าย ยิ+งลม้ป่วยดว้ยแลว้ใจอาจผนัแปรจน
กลายเป็นคนละคนไปเลย.. กายกบัใจมิอาจอยูต่ามลาํพงัได ้กายจะเป็นไปดว้ยดีกต็อ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มที+เกื�อกลู เช่น 
นํ�าสะอาด อากาศบริสุทธิN  อาหารปลอดพิษภยั ในทาํนองเดียวกนั จิตใจจะเป็นปกติสุขไดก้เ็พราะแวดลอ้มดว้ยผูค้นที+
จริงจและเปี+ ยมเมตตา ..(พลงัสีขาว จากหนงัสือสุขสาระพลงัสุขภาพ) 

การจดัโครงการธรรมยาตราขึ�น เพื+อกระตุน้ให้ผูค้นไดตื้+นตวัในเรื+องของธรรมชาติที+กาํลงัเสื+อมโทรมไป
ทุกที  ไมว่า่จะเป็นป่า นํ�า และกดิ็น  เพราะคนเรามุง่ที+จะตกัตวงจากธรรมชาติ ทาํให้ธรรมชาติเสื+อมโทรม ซึ+ งเกิดจาก
ธรรมะภายในใจของผูค้นแปลเปลี+ยนไป สาเหตุที+ผูค้นเปลี+ยนไปมองเห็นวา่ธรรมชาติเป็นเครื+องมาปรนเปรอความสุข
และตกัตวงจากธรรมชาติ  พวกเราเห็นวา่เรื+องของธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัเรื+องของจิตใจ การกระตุน้ใหก้ารฟื� นฟู
ธรรมชาติที+กาํลงัเสื+อมโทรม ควรควบคูไ่ปกบัการฟื� นฟูธรรมะภายใน กล่อมเกลาจิตใจใหค้น้พบความสุขที+แทจ้ริง ที+
สามารถหาไดจ้ากจิตใจภายใน การอยูอ่ยา่งเรียบง่าย สันโดษ ถา้ผูค้นคิดเช่นนี�กส็ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนกบั
ธรรมชาติ  การเดินธรรมยาตราเป็นการปฏิบติัธรรมโดยเฉพาะกบัผูร่้วมเดิน 

ธรรมยาตราจึงเป็นการเดินเพื+อธรรมะภายในและธรรมะภายนอก และเพื+อสร้างความเป็นธรรม ความ
ถูกตอ้ง ปกติ  แก่ธรรมชาติสภาพแวดลอ้ม เพราะปัจจุบนัธรรมชาติแวดลอ้มเสื+อมโทรมไปมาก เกิดจากไมไ่ดรั้บความ
เป็นธรรม ความถูกตอ้งจากมนุษย ์ ทั�งทีธรรมชาติไดเ้ป็นผูเ้ลี�ยงดูเติบโต เราไมไ่ดดู้แลธรรมชาติอนัเกิดจากจิตใจที+
คลาดเคลื+อนจากธรรมะภายในใจ  เป็นการเดินดว้ยธรรมะ และธรรมชาติดว้ย  คือ การเดินดว้ยควาสงบ  การเดินเพื+อ
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ปฏิบติัธรรมสาํรวมจิต และการฝึกใจใหเ้กิดความสงบภายใน เดินดว้ยความเมตตา ร่วมรับรู้ทุกขสุ์ขกบัผูค้นและสิ+งรอบ
ขา้ง เพราะเป็นสิ+งที+เชื+อมโยงสัมพนัธ์กนัเราไมแ่ยกธรรมชาติภายนอก ออกจากธรรมชาติภายในได ้หลกัง่าย ๆ คือ เดิน
ดว้ยความสงบเยน็เป็นประโยชน์ การเดินดว้ยธรรมะ และการเดินเพื+อธรรมกจ็ะเกิดขึ�นเป็นไปได ้

แมก้ารเดินธรรมยาตราไมส่ามารถเปลี+ยนแปลงหรือฟื� นฟูธรรมชาติอยา่งรวดเร็วทนัตาเห็นได ้แต่ถา้หากมี
ผลต่อการสร้างการเปลี+ยนแปลงภายใน และการสร้างทศันะคติกบัผูค้น คณะผูจ้ดักถื็อไดว้า่ประสบความสาํเร็จแลว้    
 

1 กุมภาพนัธ์ 2547 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


