โอวาทปใหม
“ใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา”
ท่านนิ ชิโกะ นิ วาโนะ ประธานองค์กรริชโชโคเซไก
ตระหนักและรูซ้ ึงอย่างยิ งว่า
“หากโลกทังโลกไม่เป็ นสุข ก็จะไม่มีทางพบความสุขส่วนตัวได้”
สวัสดีปีใหม่ครับ
การคุกคามของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ได้สง่ ผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงต่อชีวติ ประจําวันของพวกเรามาตังแต่ปีทแล้
ี ว แม้ใน
ปั จจุบนั จํานวนผูต้ ดิ เชือภายในประเทศจะลดลงอย่างมาก แต่ใน
หลาย ๆ ประเทศทัวโลกก็กาํ ลังมียอดการติดเชือสูงขึนอีกครัง
เรามาร่วมมือพยายามป้ องกันการติดเชือล่วงหน้ากันอย่างไม่
ประมาทกันเถอะนะครับ
เนืองจากสมาชิกผูศ้ รัทธาในริชโชโคเซไกทุกท่านนันล้วนเป็ นผู้
ทีมีความเห็นอกเห็นใจต่อผูค้ นอยู่แล้ว แม้สาขาซึงเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิ
ธรรมของเราจะปิ ดทําการ ข้าพเจ้าก็รสู้ กึ นับถืออย่างยิงทียังมีการ
ทําเทโดริกนั อย่างต่อเนือง ไม่ว่าจะเป็ นทางโทรศัพท์ จดหมาย
หรืออีเมล ฯ
ซึงตามทีได้กราบเรียนไปแล้วว่าข้าพเจ้าปรารถนาอยากจะให้
มหันตภัยโคโรน่านีเป็ นดังแรงผลักดันให้พวกเราได้หวนคิด
พิจารณากันอีกครังถึงสิงทีมนุษย์ควรให้ความสําคัญจริง ๆ ว่าคือ
สิงใดกันแน่

ความรูส้ กึ ทีพวกเราเป็ นห่วงเป็ นใยผูอ้ นในช่
ื
วงทีมีการระบาด
ของโรค อย่างเช่นรูส้ กึ ว่า “คนคนนันจะสบายดีหรือเปล่า” “เขาจะ
ใช้ชวี ติ เดือดร้อนหรือไม่” หรือ “เด็ก ๆ จะไม่เป็ นอะไรใช่ไหม” การ
คิดคํานึงเช่นนีถือเป็ นสภาพจิตทีสําคัญทีสุดของมนุษย์ เมือมอง
ย้อนกลับไปพิจารณาวิถชี วี ติ ประจําวันผ่านจิตใจทีถูกขัดเกลา
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เช่นนีได้แล้วก็จะเห็นว่า แต่เดิมทีเราก็มสี งที
ิ สามารถงดเว้นหรือละเว้นกันได้บา้ งอยู่แล้วไม่ใช่หรือ
ข้าพเจ้าเคยพูดถึงตัวอักษรคันจิตวั “โช (൶)”㻌ว่ามีสองความหมาย คือแปลว่า “การงดเว้น” และ “การ
มองย้อนกลับไปพิจารณา” ข้าพเจ้าคิดว่า มหันตภัยไวรัสโคโรน่าตลอดสองปี ทผ่ี านมานี คงจะทําให้เรา
เห็นได้ชดั เจนยิงขึนว่า อะไรทีเราควรงดเว้นและสิงใดทีเราควรมองย้อนกลับไปพิจารณาอีกครังหนึง
ต่อให้ไม่มผี ตู้ ดิ เชือไวรัสโคโรน่าภายในญีปุ่นแล้ว แต่หากการติดเชือในประเทศอืน ๆ ยังคงดําเนิน
ต่อไป ก็ไม่รวู้ ่าเมือไรทีจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามภายในประเทศอีก

ด้วยเหตุนี ข้าพเจ้าจึงตระหนักและรูซ้ งอย่
ึ างยิงกับคําพูดของคุณมิยาซาวะ เค็นจิ ทีกล่าวไว้ว่า “หาก
โลกทังโลกไม่เป็ นสุข ก็จะไม่มที างพบความสุขส่วนตัวได้” ว่ากันว่า คําพูดของคุณมิยาซาวะ เค็นจินี
เป็ นการแสดงถึงจิตเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าทีทันยุคทันสมัยอย่างมาก ฉะนันข้าพเจ้าจึงอยากจะ
พิเคราะห์และทําความเข้าใจคําพูดนีอย่างลึกซึงพร้อมกับทุกท่านอีกครังหนึง
ต่อไปนี ข้าพเจ้าจะขอชีแจง “แนวนโยบายประจําปี เรวะที
หลักเกณฑ์

(ค.ศ.

)” โดยยึดเรืองข้างต้นเป็ น

ปี นี ริชโชโคเซไกก็เข้าสูก่ ารครบรอบปี ที ของการสถาปนาองค์กร และตังแต่ทข้ี าพเจ้าเข้ารับ
สืบทอดตําแหน่งประธานองค์กรก็ผ่านมาสามสิบปี แล้ว
ซึงปี นก็ี คาดว่าเราอาจจะต้องดําเนินชีวติ แบบกักตัวเองกันต่อไปอย่างต่อเนือง ซึงด้วยการดําเนิน
ชีวติ ทีมีความศรัทธาต่อศาสนา พร้อมทังเฝ้ าติดตามสถานการณ์การติดเชือไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่นี
ข้าพเจ้าก็หวังเป็ นอย่างยิงว่าเราทุกคนจะมุ่งมันทําหน้าทีของตนอย่างสร้างสรรค์และจริงจังต่อไปใน
ฐานะทีเป็ นสามีภรรยา เป็ นพ่อแม่ และเป็ นบิดามารดา โดยเน้นคํานึงว่า เราจะเลียงดูเด็ก ๆ เยาวชนผู้
แบกรับอนาคตอย่างไร จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกลักษณะให้เป็ นแบบไหน รวมทังจะจัดระเบียบครอบครัว
ของเราให้เป็ นอย่างไร และยิงไปกว่านัน เพือเป็ นการมุ่งมันสูก่ ารสร้างประเทศชาติทยึี ดมันในจิตแห่ง
ความสามัคคีและสันติภาพผ่านการสืบสานขนบธรรมเนียมของประเทศชาติเราด้วย
ตามทีเคยได้กราบเรียนไปในบทความปี ก่อน คนทุก ๆ ช่วงวัยไม่ว่าจะเป็ นสามีภรรยา (วัยหนุ่ม
สาว), พ่อแม่ (วัยทํางาน) และบิดามารดา (วัยสูงอายุ) ล้วนก็ควรทุ่มเทให้กบั “การปลูกฝั งคน (การเลียง
ดูอบรม)” ให้เป็ นดังแนวทางปฏิบตั เิ ชิงรากฐาน ซึงถือเป็ นสิงสําคัญอย่างยิงไม่ใช่เพียงแค่ทริี ชโชโคเซไก
นีเท่านัน แต่รวมไปถึงสําคัญต่อประเทศชาติและสังคมด้วย
พืนฐานของรากฐานทีว่านัน เหนืออืนใดแล้ว อยู่ทการให้
ี
การศึกษาในครัวเรือนนันเอง โดยเรา
ควรเริมจากการขัดเกลาความเป็ นมนุษย์อย่างจริงจัง โดยอบรมสังสอนผ่านกระบวนการจัดระเบียบใน
ครอบครัว (การทําครอบครัวให้สงบเรียบร้อย) พร้อม ๆ กับเสริมสร้างด้วยการศึกษาจากทีโรงเรียน
ทังหมดนีล้วนเป็ นความหมายทีแท้จริงทีสัมพันธ์กบั “การปลูกฝั งคน” อย่างยิง
ทังนีในส่วนของการจัดระเบียบในครอบครัวนัน ข้าพเจ้าเคยกราบเรียนให้ท่านทราบว่า สิงสําคัญ
นจุดศูนย์รวมของบ้าน” และ “หลักปฏิบตั ิ ประการ” (ได้แก่ การ
ก็คอื “การดําเนินชีวติ ทีมีหงพระเป็
ิ
กล่าวทักทายสวัสดีตอนเช้าทีบ้าน, การขานรับอย่างชัดเจนเมือมีคนเรียกด้วยคําว่า ‘ครับ’ ‘ค่ะ’ และการ
วางรองเท้าให้เป็ นระเบียบหลังจากถอดออก) ทังหมดนีเป็ นเรืองทีสมาชิกริชโชโคเซไกได้ปฏิบตั โิ ดยให้
ความสําคัญอยู่เสมอ
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ทุกคนควรมุง่ มันอย่างสร้างสรรค์และจริงจัง
ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและความปรารถนาทีจะสร้างชาติอนั สง่างาม
ทุกคนควรมุง่ มันอย่างสร้างสรรค์และจริงจังต่อการปฏิบตั หิ น้าทีและความปรารถนาทีจะสร้างชาติอนั
สง่างาม
ใน “แนวนโยบายประจําปี เรวะที (ค.ศ. )” ก็มปี ระเด็นสําคัญเพิมมาอีกหนึงประการ ซึงเราต้อง
ให้ความสําคัญควบคู่ไปกับการอบรมเลียงดูเด็ก ๆ และเหล่าเยาวชนดังทีกล่าวไปข้างต้น ประเด็นนัน
ก็คอื “เราจะทําอย่างไรเพือสร้างประเทศชาติให้สง่างามยิงขึนผ่านการสืบสานขนบธรรมเนียมของชาติ
เรา”
ประเทศญีปุ่นในยุคโบราณ มีชอเรี
ื ยกว่า “ยามาโตะ” มีความหมายว่า “สันติภาพอันยิงใหญ่” หรือ
“ความสามัคคีปรองดองอันยิงใหญ่” ซึงด้วยความหมายนี “การทํานุบาํ รุงจิตวิญญาณตามความหมาย
ดังกล่าวไว้ให้ไม่เปลียนแปลงคงอยู่ตลอดกาล” จึงถือเป็ นอุดมคติระดับชาติของชาวญีปุ่นเรือยมา
นอกจากนี ในอดีต เจ้าชายโชโตกุ ก็ได้ทรงบัญญัตวิ ลีหนึงไว้ในมาตราทีหนึงแห่งรัฐธรรมนูญสิบเจ็ด
มาตรา โดยมีใจความว่า “ข้าพเจ้าเคารพนับถือความสามัคคีปรองดองของผูค้ นอย่างยิง” จิตวิญญาณที
อยู่ในวลีนี ไม่เพียงแต่เป็ นบรรทัดฐานในการสร้างชาติในยุคสมัยนันเท่านัน แต่ยงั คงทํางานเป็ นรากฐาน
อย่างลําลึกอยู่ในจิตวิญญาณและเอกลักษณ์ของประชาชนชาวญีปุ่นกระทังปั จจุบนั ด้วย
ยิงไปกว่านัน ยังกล่าวกันว่า ประวัตศิ าสตร์และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทีเป็ นเอกลักษณ์ของ
ประเทศญีปุ่นนันอยูท่ ระบบจั
ี
กรพรรดิ
เชือพระวงศ์ในประเทศญีปุ่นจะไม่มนี ามสกุลเป็ นของตัวเอง
ซึงไม่นานนักตระกูลขุนนางก็ไม่มี
นามสกุลส่วนตัวด้วย นีแสดงถึงความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันกับประชาชนมาโดยตลอด นับตังแต่ที
ญีปุ่นสถาปนาประเทศขึน การทีชาวญีปุ่นต้องเผชิญกับความทุกข์ยากมากมายแต่กย็ งั คงสร้างสรรค์
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทีเต็มเปี ยมไปด้วยลักษณะเฉพาะของชาติได้นนั ไม่ว่ายุคสมัยใดก็ลว้ นมี
องค์สมเด็จพระจักรพรรดิเป็ นดังเสาหลักของประเทศ ภายใต้รากฐานนันคงกล่าวได้ว่าเป็ นผลลัพธ์ที
ประชาชนชาวญีปุ่นสามัคคีปรองดองและมานะพยายามตลอดเรือยมา
แต่อกี ด้านหนึงก็ชให้
ี เห็นว่าประเทศญีปุ่นในยุคสมัยหลังสงครามกําลังหลงลืมและมองข้าม
ประวัตศิ าสตร์ของชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และจิตวิญญาณทีได้บ่มเพาะขึนมา เนืองจากการ
แสวงหาหลักเหตุผลและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ซึงในปั จจุบนั เมือมองในเชิงระดับโลกแล้ว แนวคิดทีให้ความสําคัญกับประเทศบ้านเกิดเป็ นอันดับ
หนึงก็กาํ ลังมาแรงอย่างมาก ตามแนวคิดเช่นนัน ข้าพเจ้าคิดว่า สิงทีสําคัญ ก็คอื การนํา “จิตวิญญาณ
แห่งความสามัคคีปรองดองทีหล่อหลอมอยู่ในขนบธรรมเนียมญีปุ่น” มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที พร้อม
กับการมุ่งมันบรรลุบทบาทอันหลากหลายในฐานะประเทศญีปุ่นระดับโลก
เพือการนัน เราจึงต้องทําให้ประเทศของเรามันคงและเข้มแข็ง ซึงในการปฏิบตั หิ น้าทีและความ
ปรารถนาทีอยากสร้างชาติอย่างสง่างาม ไม่ใช่เพียงแต่การพึงพานักการเมืองอย่างเดียว แต่เป็ นสิงที
ประชาชนทุกคนควรเปิ ดใจให้กว้างขึนและลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและสร้างสรรค์ดว้ ย
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ท้ายทีสุดแล้ว คําว่า “การบ่มเพาะจิตใจ” ก็คอื “การรูจ้ กั ตัวตนทีแท้จริงของตัวเอง”
ตามทีข้าพเจ้าได้กราบเรียนไปแล้วในแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักศรัทธาของสมาชิก เมือวันที เดือน
พฤศจิกายนปี ทแล้
ี ว นีก็ครบรอบ
ปี ตงแต่
ั ทข้ี าพเจ้าได้รบั สืบทอดตําแหน่งประธานองค์กรมาจาก
ท่านประธานใหญ่ ซึงเมือมองย้อนกลับไปข้าพเจ้าก็รสู้ กึ ว่า ปี นช่ี างผ่านไปไวมาก ๆ
ข้าพเจ้าได้กราบเรียนไปตังแต่พธิ สี บื ทอดตําแหน่งประธานองค์กรแล้วว่า
เดินทางเมือสมาชิกทังหมดรวมเป็ นหนึง เสมือนแถวหน้ากระดานเรียงหนึง”

“ข้าพเจ้าอยากจะออก

สมาชิกทุกคน แต่ละคนก็ลว้ นมีพุทธภาวะ (ความเป็ นพุทธะ) เสมอภาคเท่าเทียมกัน ข้าพเจ้าเองก็
เหมือนกับทุก ๆ ท่านทีปรารถนาจะก้าวเดินไปตามเส้นทางแห่งพุทธะในฐานะพระโพธิสตั ว์คนหนึง…
ทังหมดนีเป็ นความคิดทีข้าพเจ้าอยากสือสารถ่ายทอดออกมาในประโยคดังกล่าว
นอกจากนี ในปี เฮเซที (ค.ศ. ) หนึงปี หลังจากทีได้สบื ทอดตําแหน่งประธานองค์กร ข้าพเจ้าได้
เข้าเยียมสาขาซึงเป็ นศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมทังหมดร้อยสามสิบแห่งทัวประเทศภายใต้ชอ“การเดิ
ื
นทางพบปะ
ญาติมติ ร” ซึงถือเป็ นโอกาสดีทได้
ี พบปะพูดคุยกับสมาชิกผูศ้ รัทธาเลือมใส
พวกเราทุกคนทีดําเนินชีวติ อยู่นี ต่างก็เชือมโยงกัน พึงพาอาศัยกัน และมีอทิ ธิพลต่อกันและกัน หาก
มองกว้าง ๆ ก็ไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์เท่านัน แต่ทุกสรรพสิงในจักรวาลนีก็คอื เครือญาติของพวกเราด้วย
ซึงญาติมติ รทีใกล้ชดิ ทีสุดและมีจติ ผสานสือกันก็คอื เหล่าผูศ้ รัทธาเลือมใสนันเอง การเดินทางไปเยือน
สาขา จึงได้ชอว่
ื าเป็ น “การเดินทางพบปะญาติมติ ร”
ซึงพอท่านประธานใหญ่ได้ยนิ คําว่า “การเดินทางพบปะญาติมติ ร” เข้า ท่านก็ปลืมปี ตเิ ป็ นอย่างยิง
โดยท่านได้กล่าวว่า “คําว่าญาติมติ รนียอดเยียมจริง ๆ” และ “หมู่นี ดูเหมือนว่านิชโิ กะจะมาทีสถาน
ปฏิบตั ธิ รรมด้วยความยินดีนะ” และนอกจากนีท่านก็ยงั พูดเย้าหยอกข้าพเจ้าด้วยว่า “ถ้าสืบทอด
ตําแหน่งประธานองค์กรเร็วกว่านีก็น่าจะดี”
อย่างไรก็ตาม หลังจากทีข้าพเจ้าสืบทอดตําแหน่งประธานองค์กรได้เกือบแปดปี ท่านประธานใหญ่ก็
ถึงแก่กรรมเมือวันที ตุลาคม ปี เฮเซที (ค.ศ. ) สิรอิ ายุรวมได้ ปี ซึงก่อนหน้านันข้าพเจ้าก็
อยากจะขอความกรุณาจากท่านประธานใหญ่เพือรบกวนสอบถามในหลาย ๆ เรือง แต่กค็ ดิ ขึนได้ว่า
ท่านประธานใหญ่คงจะสังสอนและแนะแนวทางให้แก่พวกเราผ่านการจากไปของตัวท่านเองเพือให้เรา
สามารถพึงพาตนเองและยืนบนขาของตัวเองได้
ถ้าให้สรุปคําสอนของท่านประธานใหญ่อย่างรวบรัด ข้าพเจ้าก็เคยกราบเรียนไปเสมอว่า คือ “การ
แสดงความกตัญ กู ตเวที” “การทําบุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ” และ “การปฏิบตั ติ ามวิถแี ห่งพระ
โพธิสตั ว์”
โดยเฉพาะ “การปฏิบตั ติ ามวิถแี ห่งพระโพธิสตั ว์” นัน ถือเป็ นหัวใจสําคัญของคําสอน เป็ นการปลุก
โพธิจติ ของตนเองและก้าวเดินไปบนวิถแี ห่งพระโพธิสตั ว์ หากให้พดู เป็ นคําง่าย ๆ ก็คอื การย่างก้าวไป
ด้วยจิตเมตตาและเห็นอกเห็นใจผูค้ น ข้าพเจ้าคิดว่าสิงทีท่านประธานใหญ่อยากจะบอกมากทีสุดก็คอื
เรืองนีนีเอง
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ในปั จจุบนั สมาชิกผูศ้ รัทธาเลือมใสทีเคยได้รบั การชีแนะโดยตรงจากท่านประธานใหญ่กเ็ หลือน้อยลง
ทุกที ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ทเคยได้
ี
รบั การช่วยเหลือและเรืองราวทีได้
เรียนรูจ้ ากการชีแนะของท่านประธานใหญ่แก่ท่านทังหลาย
เรืองทีข้าพเจ้าปรารถนาอยากกราบเรียนมากทีสุดตังแต่เข้าสืบทอดพระธรรมก็คอื “ความปรารถนา
ทีอยากให้ทุกคนได้รจู้ กั ตัวตนทีแท้จริงของตัวเอง” การถกปั ญหาเรืองผูอ้ นหรื
ื อปั ญหาสังคมนัน เป็ น
เรืองทีทําได้ง่าย แต่กระนัน เรืองทีสําคัญทีสุดก็อยู่ทการค้
ี นพบตัวเองและรูจ้ กั ตัวเอง
แล้วเราจะทําอย่างไรดีเพือทีจะได้รจู้ กั ตัวเอง จากการคิดถึงคําถามเช่นนี ข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้นเป้ าหมาย
ไปที “การบ่มเพาะจิตใจ” เรือยมาตังแต่เมือตอนก่อตังองค์กรครบรอบ
ปี และก็ได้ดาํ เนินตาม
เป้ าหมายนันร่วมกับทุกคนมาจนถึงทุกวันนี (การบ่มเพาะจิตใจ แปลตามอักษรภาษาญีปุ่น จะได้
ใจความว่า ‘การบ่มเพาะผืนนาในจิตใจ’ เนืองจากจิตใจ เป็ นสถานทีทีสามารถเพาะเมล็ดพันธุแ์ ห่งพุทธะ
ได้ดี จึงเรียกว่าการบ่มเพาะผืนนาในจิตใจ)
คนส่วนใหญ่ มักมองตัวเองและยึดติดว่าตนเองนันเล็กกระจ้อยร่อยและเป็ นพวกมีขอ้ จํากัด แล้วก็
ทึกทักว่า “นีแหละคือตัวฉันเอง” แต่กลับกันก็มกั จะมีพวกทีจองหองและทะนงตนอยู่ดว้ ย แต่จริง ๆ แล้ว
นันคือตัวเราจริง ๆ หรือ
พระพุทธเจ้าศากยมุนีได้ทรงบรรลุพระธรรมและสัจธรรมได้หลังจากทีพระองค์ผ่านการทุกข์ทรมาน
และกลัดกลุม้ ใจในแบบมนุษย์ เพราะฉะนัน พวกเราทีเป็ นมนุษย์เหมือนกัน เดิมทีจงึ มีพร้อมสรรพไป
ด้วยความสามารถในการเข้าใจพระธรรมและสัจธรรม และมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
อยู่ตงแต่
ั แรกอยู่แล้ว
เมือได้รจู้ กั ตัวเองทีแท้จริงเช่นนัน ก็จะสามารถก้าวผ่านปั ญหาต่าง ๆ ตรงหน้าไปได้ และจากจุดนัน
วิถชี วี ติ ทีเปี ยมไปด้วยความหมายทีแท้จริงก็จะเริมต้นขึน
ด้วยเหตุนี คําว่า “บ่มเพาะจิตใจ” ท้ายทีสุดแล้วก็คอื การรูจ้ กั ตัวเองอย่างแท้จริงนันเอง ตัวเราทีได้
ดําเนินชีวติ อยูใ่ นโลกนี มีดวงจิตเฉกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าศากยมุนี และทีสําคัญเหนืออืนใดนันก็คอื
เรามีจติ สํานึก มีหน้าที รวมทังมีความสามารถในการแก้ปัญหาชีวติ และปั ญหาโลก
ในช่วงสามสิบปี ตงแต่
ั สบื ทอดพระธรรม ก็มผี ศู้ รัทธาทีสํานึกรูใ้ นเรืองนีและสามารถดําเนินชีวติ อย่างมี
ชีวติ ชีวาเพิมมากขึน แต่กลับกันแล้ว ก็ยงั มีผทู้ ไม่
ี ได้ตระหนักถึงตัวตนทีแท้จริงอยู่อกี มากด้วย
ข้าพเจ้าจึงปรารถนาจากใจอย่างยิงว่า เราทุกคนจะเป็ นสมาชิกริชโชโคเซไกทีสามารถทําการเพิมพูน
สายสัมพันธ์ดว้ ยธรรมะ (เทโดริ) และสานสัมพันธ์กบั ผูค้ นด้วยธรรมะ (มิจบิ คิ )ิ แล้วนําจิตแห่งธรรมะมา
ปฏิบตั ใิ ช้ได้จริงอย่างเป็ นรูปธรรม
ปี นภัี ยจากไวรัสโคโรน่าก็คงจะยังดําเนินอยู่ต่อไป ซึงก็อาจจะไม่สามารถทํากิจกรรมทางศาสนาตาม
แต่เดิมได้มากนัก แต่ในทุกๆ ทีทีเราอยู่คอื สถานปฏิบตั ธิ รรม…ซึงหมายถึง ทีนี ณ เวลานี เราก็ควร
หมันฝึกปฏิบตั ธิ รรมอย่างมุง่ มันตามสถานทีแห่งการฝึกฝนและแสวงหาธรรมของพวกเรา ขณะเดียวกัน
ก็ควรมุ่งจัดระเบียบภายในครอบครัวซึงเป็ นหน่วยทีเล็กทีสุดในสังคม พร้อมทังมุ่งเติบโตยิง ๆ ขึนไป
พร้อมกับกลุ่มวัยทีแบกรับอนาคตข้างหน้าด้วย
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