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H7001
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
สถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์
พระราชทานพัดยศ พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจาอาวาสวัดอัมพวัน สิงหบรุ ี เปนที่

พระราชสุทธิญาณมงคล ศรีพหลนราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี
ในฐานะเปนพระสงฆที่บาํ เพ็ญประโยชนตอประเทศชาติ และพระศาสนา เปนกรณีพิเศษ
เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕

ประกาศสดุดีเกียรติคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ
นมัสการ พระคุณเจาที่เคารพ
ทานนายกสภาการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
ทานผูว า ราชการจังหวัดสิงหบุรี
ทานผูม ีเกียรติที่เคารพทุกทาน

ตามที่สภาการฝกหัดครูไดมีมติเปนเอกฉันท

ใหถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา แดพระราชสุทธิญาณมงคล เจาอาวาสวัดอัมพวัน อ.
พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
เนื่องดวยพระคุณเจาเปนพระภิกษุที่กอรปดวยศีลาจารวัตร และ ปฏิปทาเปนที่นา
เลื่อมใสศรัทธา ตลอดจนมีความมุงมัน่ ในการอบรมสั่งสอน พัฒนาจิตใจใหเปนกุศล อันชวยสงผล
ใหบังเกิดความสุขโดยสวนตัวของผูป ฏิบัติ และเกิดความเรียบรอยแกสังคมโดยสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอตลอดมา
เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล
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ในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
พระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ระหวางวันที่ ๓-๒๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๓๖ นั้น
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเปนวันที่บัณฑิตจากวิทยาลัยครูเทพสตรี เขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และนายกสภาการฝกหัดครูไดกราบทูลถวายรายงานเกียรติคุณ เพื่อ
รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์แลว
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะนายกสภาการฝกหัดครู จะไดอัญเชิญปริญญาบัตรที่
ไดรับพระราชทานในวันดังกลาว มาถวายแดพระคุณเจาในวันนี้
กระผมในนามของสภาการฝกหัดครู ขอรายงานคําสดุดีเกียรติคุณของพระราชสุทธิญาณ
มงคล ใหเปนที่ประจักษตอสาธุชน อันกอรปดวยทานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทานผูวา
ราชการจังหวัดสิงหบุรี คณาจารยวิทยาลัยครูเทพสตรี นักศึกษา และผูม ีเกียรติทุกทาน ซึ่งมา
ชุมนุมพรอมกัน ณ ที่นี้ ดังตอไปนี้
พระราชสุทธิญาณมงคล เปนผูมีความสามารถในการศึกษาอบรมพระธรรมวินัย และ
วิปสสนากรรมฐานแกบรรพชิตและฆราวาสทั่วประเทศ
สมควรอยางยิ่งที่จะไดรับการเชิดชู
เกียรติ โดยไดรับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ประจําป
๒๕๓๕
พระราชสุทธิญาณมงคล ปจจุบันอายุ ๖๔ ป เกิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ
หมูบา น ต.มวงหมู อ.เมือง จ.สิงหบรุ ี เปนบุตรนายแพ จรรยารักษ และนางเจิม สุขประเสริฐ

ประวัติการศึกษา
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ จากโรงเรียนสุวิทดารามาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดพรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
หลังจากบวชแลว ไดศึกษาพระธรรมวินัย ศึกษาวิปสสนากรรมฐาน จากหลายสํานัก อาทิ
ศึกษาพระธรรมวินัย ณ สํานักพรหมบุรี จ.สิงหบรุ ี
ศึกษาวิชากรรมานกับหลวงพอเดิม จ.นครสวรรค
ศึกษาวิชากรรมฐานกับหลวงพอลี และทานเจาคุณอริยคุณาธร จ.ขอนแกน
ศึกษาวิปสสนากับหลวงพอสด วัดปากน้าํ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี
ศึกษาวิปสสนากรรมฐานกับเจาคุณอาจารยพระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุ จ.พระนคร
เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล
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ศึกษาพระอภิธรรมกับอาจารยเตชิน ชาวพมา ทีว่ ัดระฆัง จ.ธนบุรี

ประวัติการทํางาน
หลังจากอุปสมบทตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๑ เปนตนมา พระราชสุทธิญาณมงคลไดพยายาม
ศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย วิปส สนากรรมฐาน ทั้งในสํานักวัดพรหมบุรีและวัดอื่น ๆ จนมี
ความสามารถอยางสูง ในป พ.ศ. ๒๕๐๐ พระคุณเจาไดดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดอัมพวันจนถึง
ปจจุบัน
การทํางานของพระคุณเจาเกี่ยวกับการศึกษาอบรม มีดังตอไปนี้
๑. การพัฒนาวัดอัมพวัน ไดปรับปรุงบริเวณวัด สะอาด สะดวก รมรืน่ เหมาะแกการใช
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และฝกอบรมพัฒนาจิตใจ จนไดรับยกยองใหเปนวัดพัฒนา
ตัวอยาง
๒. การปกครองคณะสงฆ พระราชสุทธิญาณมงคล จัดวางระเบียบสํานักสําหรับพระภิกษุ
สามเณรที่จาํ พรรษาในวัดอัมพวันอยางละเอียด ควบคุมดูแลอยางรัดกุม และปฏิบัติตน
เปนตัวอยางที่ดีได
๓. การศึกษาอบรมและเผยแพรพระพุทธศาสนา
ไดเปดโรงเรียนปริยัติธรรมสําหรับ
บรรพชิต และสํานักวิปส สนากรรมฐานสําหรับฆราวาสขึ้น ณ วัดอัมพวัน ตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๐๐ เปนตนมา
๔. การเขียนหนังสือเผยแพรธรรมะ มีผลงานดานหนังสือธรรมะเปนจํานวนมาก ได
จัดพิมพเผยแพรและแจกจายเปนวิทยาทานแกประชาชนและหนวยงานทั่วไปบาง
หนังสือที่พิมพเผยแพรเปนประจําปคือ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เริ่มพิมพเลมที่ ๑
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปจจุบันรวม ๖ เลม
ดวยความรูแ ละความสามารถอยางดีเยี่ยม
พระราชสุทธิญาณมงคลจึงไดรับตําแหนง
ความดีความชอบ และประกาศเกียรติคุณมากมาย เฉพาะทีเ่ ดนและสําคัญมีดังนี้
พ.ศ. ๒๕๑๑
ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูภาวนาวิสุทธิ์ เจาอาวาสวัดอัมพวัน
พ.ศ. ๒๕๑๓
ไดรับพัด พัฒนาวัดดีเดนจากสมเด็จพระสังฆราช
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พ.ศ. ๒๕๑๘
ไดรับตําแหนงเปนเจาคณะอําเภอพรหมบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๖
ไดรับโลเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะหดีเดน
พ.ศ. ๒๕๒๘
ไดรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในดานสงเสริมชักชวนประชาชนมาปฏิบตั ธิ รรมอยางจริงจัง
พ.ศ. ๒๕๒๙
ไดรับมอบเข็มเกียรติคุณนักพัฒนาดีเดนแผนดินธรรมแผนดินทอง จากพลเอกเปรม ติณ
สูลานนท อดีตนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๓๑
ไดรับพระราชทานแตงตัง้ สมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๔
ไดรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในฐานะสงเสริมวัฒนธรรมดีเดน
จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชสุทธิญาณมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๖
ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยครูเทพสตรี มีความปลื้มปติยินดีเปนอยางยิ่งที่สภาการฝกหัดครู มีมติอนุมัติ
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา แกพระราชสุทธิญาณมงคลใน
ครั้งนี้
บัดนี้ไดเวลาอันควรเปนอุดมมงคลแลว
กระผมขอกราบเรียนเชิญทานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะนายกสภาฝกหัดครู ถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระคุณ
เจาพระราชสุทธิญาณมงคลตอไป
ขอกราบเรียนเชิญ
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คํากลาวแสดงมุทิตาจิต
ดร.โกวิท วรพิพฒ
ั น
นมัสการ ทานเจาคุณพระธรรมราชานุวัตร
พระราชสุทธิญาณมงคล เจาคณะอําเภอพรหมบุรี
ทานผูว า ราชการจังหวัดสิงหบุรี
ทานอธิบดีกรมการฝกหัดครู
ผูบญ
ั ชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
ทานรองอธิบดี
ทานอธิการวิทยาลัยครูเทพสตรี
และทานผูม ีเกียรติทุกทาน

เปนครั้งแรกที่กระผมไดมีโอกาสเขามาในวัดนี้ กอนหนานั้นไดยินแตชื่อวัด ไดทราบ
กิตติศัพทวา วัดนี้รมรืน่ สะอาด เปนระเบียบ เหมาะสมที่จะสงคนมาดูเพื่อเปนตัวอยาง เพื่อ
สงเสริมใหโรงเรียนและวัดเปน “อุทยานการศึกษา”
คําวา อุทยานการศึกษา เรารูสึกกันเองวา ถาวัดหรือโรงเรียน รมรื่น สะอาด เปน
ระเบียบ และเขามาไดรบั ความรู นาที่จะไดเปนประโยชนตอคน
เพราะฉะนั้นขณะนี้ไดพยายามสงเสริมใหโรงเรียนทั้ง ๓๗,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศไทย
และวัด ๓๘,๐๐๐ กวาวัด ไดพยายามพัฒนาวัด พัฒนาโรงเรียนใหรมรืน่ สะอาด เรียบงาย สงบ
เพื่อใหคนที่เขาไปแลวไดสบายใจ ไดความรู
ถาเปนนักเรียนอยูในสถานที่นั้น จิตใจคงจะละเอียดออน จะสั่งสอนอะไรก็คงจะรับไดงาย
วัดก็เชนเดียวกัน เขามานอกจากจะสงบรมรื่นแลว ยังไดรับความรู
ถาคิดจะถามวา อุทยานการศึกษา เปนอยางไร คงจะมีหลายรูปแบบ เมื่อสักครูนี้ก็ได
บอกใหประชาสัมพันธกระทรวง ไปดูที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และไปถามหลวงพอวา อยางนีจ้ ะ
บรรยายอยางไร หรือวัดสวนแกวของพระพยอม และที่วัดนี้ และอีกหลาย ๆ วัด หลาย ๆ
โรงเรียน กระผมเขามาแลวก็รูสึกสบายใจที่นี่
ไดทราบประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล ทราบวาทานมีลูกศิษยมากมาย และทราบ
วาแมแตผูวา ราชการจังหวัดสิงหบุรกี ับคณะเปนจํานวนมาก เมื่อสามวันมานี้เองก็มาเขารับการ
เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล
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อบรมที่นี่ ทําใหรูสึกวาวันนี้มีบุญทีไ่ ดมีโอกาสเขามาในวัดนี้ ดีใจที่ประชาสัมพันธกระทรวงไดเขา
มาดวย จะไดเผยแพรความงาม ความสงบของวัดนี้ ใหประชาชนทั่วไปทราบ
กระผมขอแสดงความชื่นชมที่วิทยาลัยครูเทพสตรี
และสภาการฝกหัดครูไดเล็งเห็น
ความสําคัญ
ไดเห็นวามีใครบางในชนบทของประเทศไทย
ไดเปนผูทาํ คุณประโยชนตอ
ประเทศชาติ ควรแกการยกยอง
กระผมทราบวาพระคุณเจาพระราชสุทธิญาณมงคล ไมเพียงแตไดรับปริญญาครุศาสตร
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ถวายแดพระคุณทานเทานัน้
พระคุณเจายังไดรบั
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกดวย
พระคุณเจาไดโลรางวัล และรางวัลเกียรติคุณหลายอยางหลายประการ สมกับเปนผูนาํ
ทางดานจิตใจ สมกับเปนผูนาํ ที่เผยแพรคุณธรรมตอประชาชน
พระราชสุทธิญาณมงคลมุงมั่นที่จะสรางคนดวยการชี้นําสั่งสอนทุกหมูเหลา อยางไมเห็น
แกเหน็ดเหนื่อย โดยอาศัยที่พระคุณทาน เปนผูที่เขาถึงแกนแทของพระธรรมวินัย คําสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนาอยางแทจริง จึงสามารถนําเอาธรรมะของพระพุทธเจามาเทศนาสั่งสอน โดยให
ผูฟงเขาใจซาบซึ้งไดโดยงาย
การพูดและวัตรปฏิบัติทกุ อยาง จึงสั่งสอนใหสาธุชนเปนผูมีเหตุมผี ล แมพระคุณทานจะมี
ภารกิจตาง ๆ มากมาย แตก็แบงเวลาอบรมธรรมะเทศนาสั่งสอนผูปฏิบัตธิ รรมและภิกษุสามเณร
ทุก ๆ วันพระเสมอมิไดขาด
นับไดวาพระราชสุทธิญาณมงคล คือแบบอยางของครูดีที่นาภาคภูมิใจอยางยิ่ง สมควรที่
เราทานทั้งหลาย จะหยิบยกปณิธานตลอดจนวัตรปฏิบตั ิของพระคุณทานมาเผยแพรใหปรากฏ
เกียรติแกอนุชนสืบตอไป
กระผมขอแสดงความชื่นชมยินดี ขอใหพระคุณเจาจงเจริญซึ่งธรรมะ ไดปฏิบัตสิ ั่งสอน
ประชาชนสืบตอไปชั่วกาลนาน

สัมโมทนียกถา
พระธรรมราชานุวัตร
ขอเจริญพร ทานนายกสภาการฝกหัดครู
ทานผูว า ราชการจังหวัดสิงหบุรี
เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล
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และคณาจารย นักศึกษา ตลอดจนสาธุชนทั้งหลาย

วันนี้นับเปนเกียรติอยางยิ่งแกคณะสงฆที่พระมหาเถระรูปหนึง่
ไดรับพระราชทาน
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การที่สภาการฝกหัดครูไดประกาศยกยองเกียรติคุณทาน
เจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลนั้น เปรียบเสมือนหนึ่งเรือนทองเขามารองรับรัตนมณี คือเพชรที่
มีคาของคณะสงฆ ทําใหเกิดแสงแวววาวขึ้น
จริงอยู พระภิกษุสงฆที่ปฏิบัตหิ นาที่พระพุทธศาสนานั้น ทานไดทําหนาที่ปฏิบตั ิตามพระ
พุทธปฏิปทา ตองการทีจ่ ะใหพุทธศาสนิกชน ไดดื่มด่ําธรรมะ ไดรับรสแหงการประพฤติดี ปฏิบตั ิ
ชอบ แมจะไมไดมุงหวังลาภสักการะใด ๆ แตการทีไ่ ดรบั การยกยองเชนนี้ ชื่อวาเปนการ
ประกาศความดีของทานใหปรากฏ
ในนามของคณะสงฆ ขออนุโมทนาสาธุการสภาการฝกหัดครูที่ไดนาํ ความกราบบังคมทูล
ขอรับพระราชทานปริญญาบัตร ถวายทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล และขอแสดงความ
ยินดีกับทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ที่ไดรับเกียรติในโอกาสนี้ ไว ณ ที่นี้ดวย
ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จงคุมครองใหทานเจาคุณพระ
ราชสุทธิญาณมงคล เจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ งอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนา
ขอใหทานทัง้ หลายซึ่งมีทานนายกสภาการฝกหัดครูเปนประธาน จงเจริญดวยจตุรพิธพร
เชนเดียวกันทุกทานเทอญ

คํากลาวแสดงมุทิตาจิต
ร.ต.อุทัย ใจหงษ
กราบนมัสการ พระธรรมราชานุวัตร เจาคณะภาค ๓
พระราชสุทธิญาณมงคล เจาคณะอําเภอพรหมบุรี และเจาอาวาสวัดอัมพวัน
และพระเถรานุเถระทุกรูปทีเ่ คารพ
ทานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะนายกสภาการฝกหัดครู
ทานอธิบดีกรมการฝกหัดครู ทานอธิการบดีวิทยาลัยครูเทพสตรี
ทานผูบ ญ
ั ชาการพลรบพิเศษที่ ๑ ทานรองผูวา ราชการจังหวัด
ทานรองอธิบดีกรมการฝกหัดครู ทานอาจารย และทานผูม ีเกียรติทุกทาน
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กระผมในนามของขาราชการและประชาชนชาวจังหวัดสิงหบุรี ขอกราบนมัสการแสดง
มุทิตาจิตแดพระคุณทานพระราชสุทธิญาณมงคล ในโอกาสอันเปนเกียรติเปนมงคลยิ่ง ที่พระ
คุณทานไดรบั พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ของสภาการ
ฝกหัดครูในวันนี้
พระราชสุทธิญาณมงคล เปนศูนยรวมแหงความดีของจังหวัดสิงหบุรี พระคุณทานนํามา
ซึ่งความรัก ความเลื่อมใสศรัทธาความรวมมือรวมใจจากประชาชนและสถาบันตาง ๆ โดยที่พระ
คุณทานไดนําวิปสสนากรรมฐาน มาเปนรากฐานในการสรางงานกอใหเกิดการเสียสละ ความรัก
ความเมตตาตอกันขึ้นในสังคมแหงนี้
โดยเฉพาะพระคุณทานมีเมตตา ไมทอดทิ้งที่จะอบรมสั่งสอนใหการศึกษา เปนที่พึ่งตอ
กัน และเปนที่พึ่งทางใจแกประชาชน พัฒนาจิตใหเปนกุศลซึ่งจะนําไปสูการเปนพลเมืองที่มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพและสามารถสรางครอบครัวใหมีความสุข ตลอดจนเกิดเปนสังคมและ
ประเทศชาติที่มั่นคงรมเย็นเปนสุขไดในที่สุด
ในสวนคุณธรรมที่เดนชัด พวกเราชาวสิงหบรุ ปี รากฏชัดวา พระคุณทานถือสัจจะเปน
คุณธรรมที่สําคัญยิ่ง พระเดชพระคุณจะสั่งสอนเราทั้งหลาย ในสิ่งที่พระคุณทานปฏิบัตไิ ด และ
ปฏิบัติจริง
สอนใหทุกคนมีสัจจะตอหนาที่ ตอตนเอง ตอบุคคล ตอวาจา และตอความดี โดยมีพระ
คุณทานเปนแบบอยาง
ความเปนคนจริงของพระคุณทาน นอกจากจะสรางความมั่นใจใหกบั พวกเราทุกคนแลว
ยังทําใหงานทุกอยางโดยเฉพาะงานสรางคนนั้น
ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ
และประสบ
ความสําเร็จเปนที่ประจักษแกเราทานทั้งหลายในขณะนี้
นอกจากการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ใหสนใจปฏิบัติธรรมอยางจริงจังแลว พระราช
สุทธิญาณมงคลยังใหความอนุเคราะหแกผูทมี่ ีสมั มาปฏิบัติ ในอีกหลาย ๆ ดาน ทัง้ ดานอาหาร
น้ําดื่ม ที่พัก รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนและประชาชนทัว่ ไป ทั้งในจังหวัดสิงหบรุ ี
และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ อันเปนบําเพ็ญทั้งธรรมทานและอามิสทานอยางสม่ําเสมอ ซึ่ง
กระผมเองและขาราชการในจังหวัดนี้
ก็ไดรับอามิสทานและธรรมทานจากพระคุณทาน
เชนเดียวกัน
ในโอกาสที่สภาการฝกหัดครูไดจัดพิธีถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ขึ้นใน
ครั้งนี้ พวกเราชาวจังหวัดสิงหบุรี มีความภาคภูมิใจในพระคุณทานพระราชสุทธิญาณมงคล
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พวกเราทั้งหลายจะขอนอมนําเอาวัตรปฏิบัติมาเปนแบบอยางที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติ
ตอไป

คํากลาวอนุโมทนา
พระราชสุทธิญาณมงคล
กราบเรียน
ขอเจริญพร

พระเดชพระคุณหลวงพอ พระธรรมราชานุวัตรที่เคารพ
พระเถรานุเถระที่เคารพอยางสูงยิ่ง
ทานนายกสภาการฝกหัดครู
หรือนัยหนึง่ ทานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทานอธิบดีกรมการฝกหัดครู
ทานอธิการวิทยาลัยครูเทพสตรี และหลาย ๆ อธิการ
ทานอดีตรัฐมนตรี และ ส.ส.
มาพรอมกัน ณ ศาลาสุธรรมภาวนา

วันนี้อาตมามีความยินดีมากที่เห็นญาติพี่นองทั้งหลาย และแขกผูมีเกียรติ พระเดช
พระคุณหลวงพอที่เคารพ พระเถรานุเถระและคณะครูอาจารยสอนบาลีทั้งหมด ๒๐๐ รูปเศษ มา
พรอมกันในวันนี้
ทานปลัดกระทรวงฯ ทานมีเมตตาสูง มีกรุณาทีไ่ ดเสียสละเวลาของทานมาอยางนาซึ้งใจ
ชื่นอกชื่นใจที่ญาติพี่นองทั้งหลายมาพรอมกันแสดงมุทิตาจิตกับอาตมาในฐานะรับปริญญา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
แตอาตมาตองทุกขใจอยางที่สุด ทําไมตองทุกข ตองทํางานใหยิ่งใหญ นี่มันทุกขตอน
ทํางานใหญ ขอเจริญพรทานปลัดกระทรวงฯ และทานอธิบดีฯ ทานอุตสาหนาํ ปริญญามาถวาย
ให ดีใจที่ถวาย แตตองทุกขใจตอภายหลัง ทุกขที่ตองทํางานใหหนัก แตปลื้มใจที่เห็นญาติโยม
มามากมาย เหลียวซายแลขวามีแตเสื้อครุยทั้งนั้น
เมื่อสักครูนี้ ดร.จรินทร ชาติรุง ทานถามวาตืน่ เตนไหม อาตมาตื่นมานานแลว เตนมา
นานแลว ตืน่ ตา ตื่นตัว ตื่นใจ ตื่นนอก ตื่นใน และก็เตนมานาน ทั้งเตนทั้งรํา ไมมีใครมาเตนดวย
เตนคนเดียวมานานแลว ไมมีเพื่อนคูคิด ไมมีมติ รคูบานเหมือนทานทั้งหลายเลย
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แตอาตมาก็ปลื้มใจที่หลวงพอวัดโพธิ์ผูยิ่งใหญ อุตสาหเสียสละเวลามาใหสัมโมทนียกถา
และเห็นพระเถระ คณะครูอาจารยสอนบาลีทั่วราชอาณาจักรไทยในวันนี้ ก็ชื่นใจในผลงาน
ทานทั้งหลายมาถวายเกียรติ ถวายชื่อเสียง ถวายคุณงามความดี เรียกวาปริญญา
กิตติมศักดิ์ ทานทั้งหลายกลับไปนีอ่ าตมาตองคิดวา จะทําอะไรใหสมเกียรติ ทําอะไรใหสมกับ
ปริญญา
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทั้งหลาย อาตมาตองทํางานใหหนักตอไป ทั้ง ๆ ที่ทาํ งานอยูทุก
วันนี้ก็หาเวลาวางไมไดแลว แตตองทํางานปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน อาตมาใชนโยบาย
อยางนี้ คือ ๓ ส.
ส.๑ ความสะอาด บานเมืองตองสะอาด ที่กินสะอาด ที่ถา ยสะดวก ตองนอนในมุง ทุงในสวม
สวมรองเทา ยืนลุก ยืนรับ ยืนคํานับผูบ ังคับบัญชา แสดงฐานะตอทานผูใหญ ทําไมนิ่งดุดาย
พระไตรปฎกสอนชัด แตไมมีใครนํามาสอน ที่เรากราบไหวกันนี่เปนประเพณีไทย มิใชคําสอน
ของพระพุทธเจา พระองคสอนอยามีเหตุผลอยางดียิ่ง
ส.๒ ความสงบ ถาจิตไมสงบ ทานจะไมสะดวก ตองมีความสงบ
ส.๓ ความสะดวก ถาสงบเมื่อไร จะสะดวกสบาย จะรมรืน่ ชื่นฤดี ตรีปฎก หยิบยกไวในใจ ถา
คนไหนมีจิตใจสงบไมเศราหมองผองใสแลว จะสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีที่
พึ่งทางใจ รวดเร็วทันใจถูกตองเปนธรรม
ขอเจริญพรทานปลัดกระทรวงฯ อาตมาทํางาน กิจกรรมของพระสงฆตองเปนประโยชน
แกประชาชน มิใชประชาชนเฉพาะประเทศไทย อาตมาสงพระประธานหนาตักกวาง ๖๐ นิ้ว
พรอมพระโมคคัลลา สารีบตุ ร ไปประดิษฐาน ที่วัดทะนง อ.เมืองพระตะบอง จ.พระตะบอง
ประเทศกัมพูชา
ชาวเขมรแหกันมาฉลองเกือบเจ็ดหมืน่ คน พระมากราบเรียนวา ไมมีหองสุขา อาตมาสง
เงินไปชวยทําหองสุขา ตอนนี้ได ๕ หองแลว
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็ไดสงเงินไปชวยสรางศาลาที่เมืองเวียงจันทน ประเทศลาว ชวยอยางนี้
ไมใชนิ่งดูดาย
การพัฒนาวัด อาตมาเอาตําราของพระพุทธเจามาสอน ตองกวาดใหสะอาด พระอยาทิ้ง
กิจวัตร ดูพระตองดูทกี่ ิจวัตร ไมใชดูที่หมเหลืองสวย ๆ แลวก็เปนพระ ตองมีกิจวัตรจะทํา
อยางไร ใชงาย ๆ คือ ทําใหสะอาด
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ขอเจริญพร ที่วัด หองน้ําหองสุขาครบวงจรแลวมี ๓๐๐ หอง ไมตองเขาคิว ที่โรงครัว นึ่ง
ขาว ๑ กระสอบ ใชน้ํามันดีเซล ๓๐ บาท
ตองใชริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ ถาริเริ่ม แตไมรวดเร็ว ไมรอบคอบ ไมชอบระวัง จะมี ๒
มักคือ มักงายกับมักได ไมมีมรรคแปดแน ออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจน
คนมักงาย มักไดมีเยอะ พูดวา ฉันรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย พูดไมจริง
รักชาติ ตองรักตัวเอง ตองชวยตัวเองได พึ่งตัวเองได สอนตัวเองได
รักศาสนา ตองปฏิบัติธรรมะ จิตตั้งใจถึง ไมราํ พึงรําพัน และตองชวยเหลือประชาชน
รักพระมหากษัตริย ตองปฏิบัติหนามีต่ า งพระเนตรตางพระกรรณ อยาฉอราษฎรบัง
หลวง อยาฉอหลวงบังราษฎร อยาฉอหลวงบังราษฎรไมได อยางนี้เรียกวารักพระมหากษัตริย
รักกันแตปาก แตจติ ใจไมถึง ขอเจริญพรพีน่ องโดยทั่วกัน
พระสงฆตองชวยเหลือประชาชน ที่ลพบุรขี าดแคลนน้ํา อาตมาใหขอคิดทานนายพล
พล.ต.สมศักดิ์ แสงจันทรเลิศ จัดตั้ง “ธนาคารน้ํา” น้าํ มีมากมายกายกองไหลออกมาแลว คน
๑,๐๐๐ ครอบครัวก็ใชได คนเปนหมืน่ ก็พอใช
สิ่งทั้งหลายที่ทําใหวัดนี้รมรื่นได ไมใชไปเรี่ยไร ไปขอ แตขอใหมีความจริงใจ จริงจังตอ
กัน ทําอะไรดวยความศรัทธา ทําดวยความเคารพ ทําดวยจิตสงบ ทําดวยความถูกตอง ทําดวย
ใชสติปญญา โยนิโสมนสิการกอนลงมือทําทันทีอยารอรีแตประการใด งานนั้นไดผลแน ไมตอง
ใชเงินทองแตประการใด งานนัน้ ไดผลแน ไมตองใชเงินทองแตประการใด
ขออนุโมทนา ขอบคุณ ขอบใจทาน ดวยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งหลาย
ประสาทพรใหทานปลัดกระทรวงฯ ทานอธิบดี ทานอธิการ ตลอดทานทั้งหลาย ทานผูมีเกียรติ
ทุกทาน จงประสบแดความสุข ความเจริญทั่วหนากัน ดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ
โอกาสบัดนี้เทอญ ขอเจริญพร
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