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บทนํา
ปลายเดือนเมษายน ตอเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๔ นี้ เปนสัปดาหปฏิบัติธรรมของยุว
พุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย มีผูเขาปฏิบัติกรรมฐานจํานวนถึง ๗๐๐ คนเศษ โดยมีคุณแม
ดร.สิริ กรินชัย และคณะเปนวิทยาการผูฝกอบรม
คืนวันที่ ๓ พฤษภาคม เปนวันสุดทาย ยุวพุทธิกสมาคมฯ จึงจัดใหมีการบําเพ็ญกุศล
ทอดผาปา เปนการใหลูกโยคี ทําบุญดวย ใชหนี้สงฆดวย
ไดอาราธนาหลวงพอมาชักผาปาและแสดงสัมโมทนียกถา เพื่อเพิม่ พูนศรัทธาปสาทะ
และความราเริงในธรรม เปนรายการปจฉิมนิเทศที่ประทับใจแกลูกโยคีทุกคน

หลวงพอใหคติธรรม
ขอเจริญพรพี่นองทีม่ าปฏิบัติธรรมทุกคน เปนผูมีบุญวาสนาทั้งนั้น ขอสําคัญอยูที่ทาน
จะรักษาบุญวาสนาที่ไดรับไปแลวนี้ไวไดหรือไม บางคนมาสรางบุญวาสนาแลว ก็ไมรักษาไว
กลับไปถึงบานก็คลาย หนักเขาก็ทิ้ง แลวจิตก็กลับเขาสูภาวะเดิม นาเสียดายโปรดจําไววา
การทําจิตใหเปนกุศลนั้นจะตองปฏิบตั ิโดยตอเนื่อง ทําอะไรทําใหจริง ทําจริง-เขาถึงแลวทาน
จะซึ้งใจ มีสจั จะ เมตตา สามัคคี มีวินัย ประทับใจในพระคุณของบิดามารดา ครูบาอาจารย
เกิดความรับผิดชอบในหนาที่การงานอันจะเปนมงคลแกชีวติ สูงสุด
ภาคปฏิบัติธรรมนี่ ชั้นสูงนะ ไมใชฉนั ตักบาตรขาวขันแกงโถ ไปวัดฟงธรรม แลววา
เปนคนมีบญ
ุ ไมใชนะ การเจริญกรรมฐาน เปนงานสรางความสุขที่วิเศษสุดใหแกชีวิตจิตใจ
ของเราทุกคน จึงจําเปนตองทําอยางตอเนื่อง
อาตมาอยากใหทานไดบุญ ปฏิบัติกรรมฐานใหเกิดความสุข มีความสนุกในการ
ทํางาน ชีวิตนี้คือชีวิตกรรมฐาน
ถาใครปฏิบตั ิไดจะแสดงออกมา ๑๐ ขอ ยอใจความดังนี้
๑. ขยันและประหยัด
๒. ยืนหยัดอดทน
๓. ทําตนเชื่อถือได
๔. ออนนอมถอมตน เจียมตัวเจียมตน วางตนไวเหมาะสม
ยิ่งเกลียด ยิง่ ใกล

๑

๕. ตั้งปณิธาน มีสัจจะ ทําอะไรไมมีเดี๋ยว คนนั้นมีบญ
ุ แลว ไดวาสนาแลวมีกุศลอยูในตัว
๖. วางตนเปนกลาง
๗. มีจิตเมตตา
๘. ไมโลภ รูสันโดษ
๙. รูกาลเทศะ รูกิจจะลักษณะ รูจักเด็กรูจักผูใหญ รูจักวางตัวใหเหมาะสมสวยนารัก คนมี
บุญวาสนาเปนอยางนี้
๑๐.
รูใจคนอื่นได

ยิ่งเกลียด-ยิ่งใกล
อาตมาอยูทวี่ ัดอัมพวันนี้ ตองตอสู มือเทาพองก็ตองสู ตองสรางความดี ตองใชเวลา
มากถึง ๓๕ ป กวาจะมีคนเขามาชวยดวยน้ําใจ โดยไมตองการสินจางรางวัลใด ๆ
สรางวัตถุดานรูปธรรม ใชเวลานอย เชนสรางศาลาสุธรรมภาวนานี้ ใชเวลาเพียง ๑ ป
๖ เดือน ก็เสร็จตามสัญญาจาง แตการพัฒนาจิตใจนี่ยากมากตองใชเวลามาก
อาตมายอมถวายชีวิตตอพระพุทธเจา สําหรับงานสรางคน ยุวพุทธกสมาคมแหง
ประเทศไทยฯ เห็นใจ-เขาใจอาตมาดี
ขอกลับไปหาคนที่มาชวยอาตมาดวยน้ําใจ
มาเปนกําลังสําคัญใหวัดอัมพวันใน
ปจจุบันนี้ อาตมาเริ่มสรางความดี ดวยการไปชวยเขากอน ใหลูกเขาไดเรียนหนังสือเปนใหญ
เปนโตชวยใหเขาร่ํารวย ชวยใหเขาสวย ชวยใหเขาดี ชวยใหเขามีปญญา ตองเคลียรพื้นที่ให
เขากอนเปนเวลานานมาก

นางวิสาขาแหงวัดอัมพวัน
ขอยกตัวอยาง แมอุนเรือน นันทพงษ เมื่อกอนตัดรูปขาย อยูอําเภอพรหมบุรี คุณ
นิพนธ นันทพงษ สามีก็ถีบจักรยานไปถายรูปตามวัด เมือ่ กอนอยูที่ทาขาม อําเภอบางระจัน
ไมคอยมีเงินทอง อาตมาตองเอาเรือไปรับมาพรหมบุรี แลวก็สอนเขา แผเมตตาใหเขา
เดี๋ยวนี้สบายมาก พอไดเวลาใหยายไปอยูลพบุรี เชาหองไวกอนอยูหนาวิกนารายณ
แมอุนเรือน เดินหยิบของขายเทาแตกเลย ขายดิบขายดี ตองเสียสละทางราน ไมขาย
ของ อุตสาหมาชวยงานสรางคนกับอาตมา เขาไมตองการสตางคหรอก
เราชวยเขากอนนานแลวนะ ตั้งแตยังเปนสาว แลวเขาไปมีลูกตั้ง ๗-๘ คน ดี ๆ หมด
ไปเชาหองอยูหองเดียวแลว สองคนสามีภรรยาชวยกันทํามาหากิน สวดมนตไหวพระเปน
ประจํา

ยิ่งเกลียด ยิง่ ใกล
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เดิมแมอุนเรือนเคาเกลียดอาตมา เพราะวาเราเอาสามีเขามาเขาวัด เขาไมชอบคนวัด
แตสามีเขาเปนคนเขาวัด ยืนไปยืนหนารานเขา เขาคอนขวับเลยคลาย ๆ พูดวา จะพาสามี
เขาไปไหนอีกละ
เอาละกฎแหงกรรม ยิ่งเกลียดยิ่งใกล ยิ่งรักยิ่งหางไกล บางคนไมรูคํานี้ ถาทานนั่ง
กรรมฐาน ทานจะรูคํานีช้ ัดเจน
หากทานไรคุณธรรม มาปฏิบัติ ๗ วัน ทานจะรูคุณธรรมของทาน วามีคุณธรรมหรือ
ยัง ปจจัตตังเวทิตพั โพ วิญูหิ วิญูชนจะรูไดเฉพาะตน
นี่นะคนมีบญ
ุ มันก็เกิดสงผลเอง แมอุนเรือนเขาก็ไมอยากจะทําบุญเพราะมีเงินนอย
แตอาตมาชวยเขาตลอด
สามีเขาถายรูปตอนอาตมาสรางโบสถที่วัดกุฎีลอย พรหมบุรี เมื่อ ๓๘ ปโนน เขา
ถายรูปใหไมคิดเงินเลย อาตมาก็บอกเขาวา เอาละ คุณนิพนธ อาตมาจะชวยตอไปนะ ก็แผ
เมตตาใหเขาและสวดมนตภาวนาดวย
ถึงเวลาก็ยายไปอยูลพบุรี ไปอยูหองเล็ก ๆ ก็บอกเขาวา เอาละอุนเรือนตั้งใจสวด
มนต
เกลียดนั่นแหละทําใหรัก สวดมนตไหวพระ นั่งกรรมฐานความเกลียดก็หายไป ความ
รักเขามาแทนที่ มีปญญาอยูตรงนี้
อาตมาเกลียดพระ ตองมาเปนพระ ทานอยาไปเกลียดคนโนนรังเกียจคนนี้นะ ทาน
จะเปนอยางนั้น ถาทานแผเมตตานั่งกรรมฐาน ความเกลียดจะหายไป ความรักจะเขามา
แทนที่มิใชหรือ ไปคิดเอาเอง
อาตมาก็ชว ยแผเมตตาใหทานเหลานั้น ที่ตองเชา ขาวตองซือ้ ลูกตั้งหลายคน บอกวา
ใหเอากรรมฐานไปใชจะรวย ไมใชกรรมฐานไปสวรรคนพิ พานที่คนเขาใจเชนนั้น
แตเขาก็ทําอะไรไมเปน แตงตัวก็ไมเปน เปนสาวบานนอก ไมเอาเหนือเอาใต แตพอ
ไดธรรมะแลวก็ทันสมัยเลย นี่อุนเรือนเขามาชวยงาน ก็เลาประวัติใหทานฟง
เขาก็สวดมนตไหวพระ พอเขาจะรวยก็มีเวรกรรมครั้งอดีตชาติซึ่งติดมา ๖๐% เรารู
กอนลวงหนาวารานของอุนเรือนกับรานบางกอกเฟอรนิเจอรไฟไหมแน
ๆ
หมด
สิ้นเนื้อประดาตัวอีกครัง้ หนึ่ง เพราะเวรกรรมตามสนอง
ยิ่งสรางความดี กรรมยิ่งทวงถาม สรางความดีตอ งมีอุปสรรคแนนอน ตองรู
ลวงหนาไวอยางนั้นจึงจะถูกตอง เขามาวัด ชวยเหลืองานตาง ๆ เพราะเริ่มรวยขึน้ มาบาง
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสด็จที่วัดนี้
ถึง ๕ ครั้ง ทานพอพระทัยที่นี่มาก
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สมเด็จพระสังฆราชเสด็จ เขาก็มาชวย จัดวัดจัดสถานที่ อยาลืม อุนเรือน จบ ป.๔ นะ
แตจัดสถานที่ จัดสีจัดมาน รับเสด็จไดเหมาะสม นาดูนาชม ปญญาเกิดจากกรรมฐานทั้งสิ้น
สมเด็จพระสังฆราชทรงพอพระทัยมาก เลยบอกอุนเรือนวา หนูมาใกล ๆ ซิ หลวงพอ
จะใหพร พระสังฆราชตรัสวา “ขนมสะเออะ (เครื่องแหงตาง ๆ เชน ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ) เลิกทําเสียทีนะลูกนะ เอาขนมอยุธยามาใช ไขกบ นางลอย นก
ปลอย ไอตื้อ น้ํากะทิ เปนประธานสําราญรมยชมสมบัติสวัสดีลูกเอย” อุนเรือนเขาก็ทําเปน
ที่พอพระทัยเปนอยางยิ่ง
เรื่องกตัญูกตเวทีไมมจี นนะ เขาไดมาจากวิปส สนากรรมฐานที่ทํากันนี้ ขอใหทําจริง
ๆ นะ ทําจริงไดของจริง ถาปลอมไดของปลอม ถาทานมีบุญก็รักษาบุญไวได ทานมีกุศลก็
รักษาวาสนาไวไดนะ
ในที่สุดไดรับพรแลว พรอันศักดิ์สิทธิ์ พรของพระอินทร พรของเทวดา พรของพระ
พรหม พรของบิดามารดา พรของครูบาอาจารยสําคัญมาก
อยาไปทําลายพร คือ โอวาทหรือกรรมฐานนะ ถาทานไมทําก็เรียกวา ทานทําลาย
พรของทานเอง รับสัจจะจากครูบาอาจารยแลว ทานจะไปทําลายตัวเองก็แลวแตทาน ชวย
ไมไดนะ
ยกตัวอยาง อุนเรือนที่เขามาชวยนี่ เอาชีวิตชีวามาชวยเลย ไมตองมีสินจาง
รางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น เสียสละทิ้งรานมาเลย รานก็ขายดิบขายดี เปนตัวแทนเนชั่นแนลขาย
เครื่องไฟฟาทั้งหมด
และเราก็รูเหตุการณลวงหนาวา ไฟจะไหมบานเขา จนหมดเนื้อประดาตัว เพชรนิล
จินดาจะหมด เตรียมทํากรรมฐานไวใหหนักนะอุนเรือนนะ แลวสมศรีรายบางกองเฟอรนิเจอร
เราก็รู ไฟจะเกิดจากตรงนั้น
พอดีอาตมาไปเมืองจีน ทั้งสองคนก็ไปเฝาสมเด็จพระสังฆราช พระองคโปรดประทาน
พร ปวารณาตัวไวเปนลูกศิษย คือรักมาก เมตตามาก เพราะถูกใจ ทําอะไรดีหมดถูกใจทุก
คน
อาตมาจําเปนตองเดินทางไปเมืองจีน ก็บอกวาเปนหวงสองคนนี่มาก จึงไดบอกกับ
หลวงพอวัดดอนเมืองวา กอนค่ํานีน่ ะ ลูกศิษยผมไฟไหมบาน ตอนนั้นกําลังพักอยูนคร
แตจิ๋ว
ทีนี้เราก็แผเมตตา ไหมก็ไมเปนไรนะ แตขอใหทรัพยสินบางอยางอยูบาง และให
ปลอดภัยตอชีวิตบาง อยาตายเลย ในที่สุดเขาก็มีชีวติ รอดได และมีทรัพยสินเหลืออยูบาง
ตามที่อธิษฐานจิตชวยทุกประการ
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โยมผูเฒาผูแก บอก เออ! เปนหวงเฉพาะสาว ๆ นะ เขาสวย คนแกอยางฉันนี้ไมหวง
เมื่อไฟไหมบานหมดแลว เขาถึงไดรูวา หลวงพอไมไดหวงสาวแตหวงอยางนี้
นี่เพราะอุนเรือนมีอทินนาทานติดมา ๖๐% ตองไฟไหมบานแน ๆ ถาทํา
กรรมฐานมันจะยับยั้งได มันจะรวยขึ้นอีกกวาเกา และไดที่เปนของตัวเองดวย
ที่วิทยากรคุณแมสิริสอน ก็เอาไปใชในกิจประจําวัน รับรองทานรวยมหาศาล ไมใช
นั่งกรรมฐานไปสวรรคนพิ พานนะ เอารวยกอน เอาสวยดวย ดีดวย มีปญญา แกปญหาใน
บานไดเอาแคนี้กอน
สําคัญทําไปแลว แกปญ
 หาอะไรก็ไมได จะไปสวรรคนพิ พานเปนไปไมได เอาแค
ขั้นตนของคนในมนุษยที่อยูในสังคมนี้กอนนะ มันมีความหวังอยางนั้น
อาตมาไปเมืองจีนไมไดไปเที่ยวนะ ไปสวดมนตฉลองวัดไทงั้ง วัดนีอ้ ายุ ๑,๒๐๐ ป
รัฐบาลจีนไมปด เพราะมีประโยชนตอประชาชน และประเทศชาติ สอนหนังสือเด็ก
แตวัดอีกหลายหมื่นวัดถูกปดหมด เพราะสวดกงเตกเอาสตางคคนจน รัฐบาลจีนจึง
ปดวัดไมใหมีพระ พระก็ตองออกไปทํามาหากิน
คนจีนในประเทศไทยก็ชอบกงเตก แตก็ไมรูความหมายที่เขาเดินกงเตก เอาสตางค
ทิ้ง ๔ บอ อาตมาถามพวกกงเตกก็ไมรู อาตมาไปรูมาจากหลวงจีนที่วัดไทงั้ง
กงเตกก็คือ คําสอนของพระพุทธเจา ใหมีสะพาน มีที่พงึ่ วิง่ ลงสะพานแลววิญญาณ
ก็ไปยืนยันกับยมบาล ขอใหพอ ใหเตี่ยไปสวรรค แตมนั ไปไมไดหรอก
บอ ๔ บอคืออะไร ทิ้งสตางคลงไป อาตมาถามคนจีนในจังหวัดสิงหบุรีก็ไมรู เขาบอก
วา ทิ้งไปอยางนั้นเองตามประเพณีจนี
บอที่หนึ่ง ไปใชหนี้เกา
บอที่สอง
ไปใหเขากู
บอที่สาม
ไปฝงไว
บอที่สี่
ไปทิ้งเหว
สมภารวัดไทงั้งบอก สงภาษาจีนกลางเสียดวย อาตมาถามทานวา “เอาตึกไปเผาไฟนี่
ไดอะไรหรือ”
ทานสมภารวัดไทงั้งตอบวา “อาฮวยเซียเทาเอย เขาเผาเปนปริศนา วาที่เผานี่เอาไป
ไมได ไมใชวาเตี่ยตายแลวเอารถยนตไป เอาตึกไป ไมใชอยางนั้น”
นี่เปนปริศนา รถก็มีตึกก็มี บานก็มี แอรก็มีเอาไปไมได เอาไปเผาไฟหมด ที่เอาไป
ไดตองใสใจไป ทรัพยสมบัติเอาไปไมได ตองเอาไปเผาไฟแหม! ทานตอบไดดีมาก
ยิ่งเกลียด ยิง่ ใกล

๕

บางคนนุงดําไปงานศพ บอกวาไวทกุ ข ไวทุกขที่ไหน ใครตายก็ไวทุกขกันทั่วประเทศ
นุงดํานี่โปรดไปสอนลูกหลาน ไฟมันดับแลว พอก็ตาย แมก็ตาย มันมืดจึงนุงดํา เธอจงทํา
ตัวใหขาว ใหพึ่งตัวเองได นี่ซิไวทุกขของไทย รูกันไมจริงทั้งนั้น
เลาถึงอุนเรือนไฟไหม อาตมากลับจากเมืองจีนบอกวา ไมเปนไร อุนเรือน เดี๋ยวจะ
ชวยนะ ใชหนี้เกาไปเถอะ เราเคยไปลักทรัพยเขามา ไปโจรกรรมเขามานะ ก็ขอใหใชหนี้ให
หมดไป คนที่ทํากรรมฐานเปนการใชหนี้ดวยนะ สรางความดีกันใชหนี้เขา
ทานจะรูเรารูเขา รูแจงถึงใจ ถึงจะรูวาสรางความดีไปใชหนี้เขา ทานจะไมนอยเนื้อต่ํา
ใจ อาตมาใหเหตุผลอยางนี้
อาตมากลับมาก็นําแมอนุ เรือนเขาเฝาสมเด็จพระสังฆราช พระองคก็นกึ ถึงบุญคุณ วา
เออ! เคยทําสํารับกับขาวนะหนูเอย เอาละสมเด็จพระสังฆราชจะประสาทพรอีกครัง้ จะเสด็จ
ไปในงานเธอ และตั้งชื่อรานใหใหม เดิมชื่อรานวรทัศน สมเด็จพระสังฆราชตั้งใหใหมชื่อ รวี
อาภาพรรณ
เอาละลูกเอย สมเด็จจะใหพรแลวก็สรางบานใหม ซื้อที่ไดหมดเลย แลวไปสรางที่
สระแกวอีก ๔-๕ หอง เดี๋ยวนี้อยูสบาย
ในที่สุดสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเปดรานใหดวยพระองคเอง พรอมพระวัดราชบพิธ
และนิมนตพระที่ลพบุรีผสมไมตองขอทางการ ทานบอกวาไปสวนตัวนะลูกเอย
เลยรวยกันขึ้นมามีเงินมีทอง เขาจะไมลืมพระคุณคนอยางนี้ มีงานเขาก็มาชวย
คนที่มีปญญาทางวิปสสนา แตงตัวก็สวย จิตใจก็รวยนะ มันสวย มันรวย มันดี มี
ปญญา คนที่มีธรรมะไมจนนะ ไมจนแน ๆ
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเปดแลว อาตมาก็ไปชวยงาน จึงบอกอุนเรือนวา ใครมาชวย
ทําบุญเอาถวายสมเด็จพระสังฆราชสรางโรงพยาบาล ไดสองแสนกวาบาท แลวยังถวาย
เครื่องไฟฟา ตูเย็น อะไรใชไดถวายหมด
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาที่นี่ ๕ ครั้ง อาตมารวมกันถวายเงินทุกครั้งเขา
โรงพยาบาลไดลานเศษ ชื่นใจ เงินไหลมาเอง เทวดาโปรดปรานเพราะมีสัจจะมีความจริง
รอนถึงเทวดารอนถึงพระอินทร สงทิพยเนตรชวยเรา ไมตองใครอื่นชวยได
ถาทานทั้งหลายเจริญกรรมฐานได แผเมตตาอโหสิกรรม ทานจะมีโมงชวยทาน โมง
ดํา คือวิญญาณทั่วไปชวยทาน โมงแดง เชือ้ ชาติของบิดามารดา กรรมดีที่ทําตอบิดามารดา
ชวยไดคือ โมงแดง โมงขาว คือบุญกุศลบริสุทธิ์ใจชวยไดนะ ทานจะเปนพระเอกนางเอกใน
เรื่องละครชีวิตจนตาย ขอฝากไวเทานี้เปนหลักปฏิบัติดวย
ยิ่งเกลียด ยิง่ ใกล

๖

คนไมลืมพระคุณคน อาตมาขอฝากน้ําใจ อาตมาจะใหใครเปนหมื่นเปนแสน จะไมจด
จะไมจําเพราะไมหวังผลตอบแทน ถาหวังผลตอบแทนจะเสียใจเปลา ๆ
โยมเลี้ยงลูกเอาบุญเถอะ อยาหวังผลตอบแทนนะ จะเสียใจทุกราย รักคนนี้มากนั่น
แหละจะช้ําใจ เกลียดคนนี้มาก จะตองไปตายไปอยูกับคนที่เราเกลียดเขา ขอฝากไวเปน
กํานัล ใจดีกําหนดจดจําเปนขอคิดในวันนี้ดวย โดนกับอาตมามาแลว ยิ่งเกลียด ยิ่งเขาใกล
ยิ่งรักยิ่งหางไกล
เกลียดใหแผเมตตา อยาไปเกลียดเขา แลวความเกลียดหายไปความเมตตาจะขามา
แทนที่ ความรักจะเกิดมีในน้ําใจ อุนเรือนเกลียดอาตมานะ เลยมาชวยเอง สามีเลยไมมา นี่
กฎแหงกรรมนะอยาลืม
อาตมาใหใครจะไมจดไมจํา ไมหวังผลตอบแทน แตบญ
ุ กุศลจะชวยเราเอง รอนถึง
พระอินทร แตใครใหน้ําชาแมแตถว ยเดียว จะไมลืมพระคุณเขาเลย และเราก็เจริญรุงเรืองมา
จนบัดนี้
ขอสรุปใจความวา ผูเจริญกรรมฐานจะเกิดอานิสงส ๕ ประการดังนี้
๑. มีธรรมะ
๒. สุขภาพดี จิตใจสบาย
๓. การงานเจริญ
๔. การเงินดี
๕. การสังคมดีมาก
ไดเหตุผล ๕ ประการ สรุปสั้น ๆ ถาคนไหนไมมีวิปสสนา ไมมีศีลธรรม รับรอง
สุขภาพจิตเสีย พลุงพลานนึกจะพูดอะไร ไมมีหรู ูด
ถาคนไหนมีศลี ธรรมจากกรรมฐาน แนบสนิทติดในหัวใจแลว จงสุขภาพจิตดีมาก
โรคภัยก็จะนอยลง จะไมมีโรคกายโรคใจ เบียดเบียนบีฑาแตประการใด
ถารับราชการ การงานจะเจริญการเงินก็จะดีงาม การสังคมไปไหนมีคนนับหนาถือตา
มีคนรักดวยไมตรีอันดียงิ่
นี่แหละ อุนเรือนที่มาชวยเราเพราะอยางนี้นะ เดี๋ยวนี้ลูกของเขาดีทุกคนเลย แลวขาย
ดิบขายดี จนคนร่ําลือวา รานนี้ทําไมขายดีนัก ก็ขายถูกนี่มันตองขายดี ของดีเอามาขายให
มันถูกลงไป อยาไปรีดนาทาเรนกัน
ขายดิบขายดีดวยอัธยาศัยไมตรีของพอคาแมคา มีนางกวักประจําใจคือธรรมะ ไม
ลดละภาวนา ไปไหนมีคนรักนับหนาถือตา ตลอดทั้งเจานายถึงระดับนายพล บอกอุน เรือนคํา
เดียววามีงาน ทหารมาแลว ทหารเรียกแมหมดเลย นี่ซิคนมีธรรมะ
ยิ่งเกลียด ยิง่ ใกล
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หลวงพอใหพร
อาตมาขออนุโมทนาในสวนกุศลของทานทั้งหลายของคุณแม (ดร.สิริ กรินชัย) ทาน
วิทยากร และยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ทีใ่ หคติเตือนใจนั้นเปน
โอวาท
เพราะโอวาทเปนเรื่องธรรมดา พอแมตองใหโอวาทลูก ครูอาจารยตองใหโอวาทลูก
ศิษย โอวาทคือพรอันสําคัญ จงทําดีใหกับพร พรจะใหดีมีปญญา
ขอใหทานมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป งอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนาของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอใหทานทั้งหลายมีพุทธานุภาพ ธัมมานภาพ สังฆานุภาพ
นําผลเกิดสรรพมงคลในกุศลครอบครัวของทาน
ขอใหครอบครัวของทานมีความสุข มีความเจริญยิ่ง ๆ ขอใหบิดามารดาของทานมี
ความสุข ปูย าตายายสนุกในการรักลูกหลาน ประเมินผลไดดวยรักสมัครสมานสามัคคี เปน
อภิชาติบุตร
อยางที่คุณโยมทองคํากลาว พาพอแมมานี่ชื่นใจ นี่แหละเปนลูกที่ดีของพอแม ไมใช
ตอบแทนพอแมโดยไรเหตุผล พอชอบเหลาก็เอาหลาใหดื่ม พอชอบการพนันก็เอาพอไปเลน
การพนัน ไมใชวิสัยที่พระพุทธเจาสอน
ลูกที่ดีตองนําพอแมมาบําเพ็ญศีล บําเพ็ญทานและภาวนา จนเปนลูกที่ดี ตองตอบ
แทนดวยความถูกตอง ใหพอแมไมสวรรคนพิ พานนี่หายากเหลือเกิน
ขอบุญกุศลดลบันดาล ใหทุกทานจงประสบแดความสุขสันตนิรนั ดร ขอจงเจริญดวย
จตุรพิธพรชัย ๔ ประการ มีอายุขอใหยืนนาน วัณโณ ขอผิวพรรณผองใส สุขัง พอใหสุขภาพ
กายอนามัย ทุกทานโปรดไดใจดี โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้
และจะคิดตอไปโอกาสหนา จงสําเร็จเผด็จผล สมเจตจํานงความมุงมาดปรารถนาทุก ๆ ทาน
เทอญ
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