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ขอเจริญพรทานอุบาสกอุบาสิกา

ผูมีเกียรติทั้งหลาย ผูใครธรรม และผูมบี ุญ
วาสนาทุกทาน การที่ทานไดมีโอกาสมาฟงพระสงฆเจริญบทพระธรรมจักร นับวามีบุญมาก
เปนโชคดีของทาน ตามปกติที่วัดนี้มีการสวดบทพระธรรมจักรกันทุกวันที่ ๙ ของเดือน และ
สวดกันมาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๓๗
เหตุผลในการเจริญบทพระพุทธมนตธรรมจักร ซึ่งเปนปฐมเทศนาที่พระพุทธเจาทรง
แสดงดวยพระองคเอง และมีผูฟง คือ ปญจวัคคียทั้ง ๕ ในวันนี้ก็เพือ่ ถวายพระพรชัยมงคล
และถวายเปนพระราชกุศลแดมหาบพิตรพระราชสมภารเจา
และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ผูทรงคุณอันประเสริฐ
ทานทั้งหลาย
การถวายพระราชกุศลดวยการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนไดเฝา
พระองคทาน อาตมาทํามานานแลว ถวายพระราชกุศลทุกวัน ถาพูดสามัญศัพทธรรมดา ก็
เรียกวาแผเมตตาทุกวัน การแผเมตตานี้ถาเราทําเชี่ยวชาญชํานาญไดเมื่อใด ก็แผใหศัตรูได
ศัตรูจะมาเปนมิตรกับเราแนนอน ถึงจะเกลียดชัง แหนงหนายเรา ผูกพยาบาท อาฆาตกัน
อยางไรก็มารักกันได พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหเราแผเมตตา
ถาทานยังไมมีธรรมะ อยาแผไปใหคนที่รัก อยาแผไปใหศัตรู เดี๋ยวจะผูก
พยาบาทกันเพราะใจไมถึงธรรมะ จิตใจไมเปนกุศล จะมีแตผูกพยาบาทฆาตพยาเวรตอกัน
แผหนักเขาสมาธิทางโลกมันก็ถูกโฉลกดี ทําใหเคียดแคนหนักเขาไปอีก ไมอยากเห็นหนา
ไมอยากปรารภ
ถาเราซึ้งในรสพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลวถึงคอยแผได
แผไปก็จะมีแต
เมตตา เราจะไมเปนศัตรูกันตอไป เขาเหลานั้นจะคิดถึงความดีของเราบาง จะเปนประโยชน
แกทานทั้งหลายเอง
ถาทานทั้งหลายมาฟงสวดธรรมจักร ในวันที่ ๙ ทุกเดือน หรือในวันคลายวันเกิด
ประเสริฐสุด วันที่ ๙ กาวหนาเจริญรุงเรือง วัฒนาสถาพร มีลูกหลานเรียนจบเปนมหาบัณฑิต
เปนดุษฎีบณ
ั ฑิต ถาทานเชื่ออาตมานะ ไมเชื่อก็แลวไป ไมไดพูดใหเชื่อ ไมไดพดู ใหเลื่อมใส
ศรัทธาเอาปจจัยมาถวายหรอก แตทานจะมีศรัทธาหรือไม ไมวากันนะ เปนเรื่องศรัทธาของ
ทานเองไมมใี ครบังคับบัญชา
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เราหลอหลอมดวยจิตใจเราเอง ดวยศรัทธาเลื่อมใสของเราเอง ทําบุญจึงจะไดผล ทํา
กุศลถึงจะไดบุญ ก็จะเปนประโยชนแกทานที่ตั้งใจทําบุญ
อาตมาเจริญกรรมฐาน ถวายพระราชกุศลทุกวัน และสวดถวายพระพรชัย
มงคลในโรงอุโบสถกับพระสงฆองคเณรพระเถรานุเถระทุกวัน
จําเดิมกาลแตนั้นมา ทําใหเกิดอภินิหารของบุญ ทําใหพระองคทรงแจงรับการถวาย
พระราชกุศลของเรา ทั้ง ๆ ที่พระองคไมทรงทราบวาวัดนี้อยูท ี่ไหน แตในที่สุดก็ทรงทราบ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรง
มีพระราชศรัทธาถวายสังฆทานปจจัยคาอาหาร แกภิกษุสามเณร วัดอัมพวัน อ.พรหม
บุรี จ.สิงหบุรี เปนครั้งที่ ๕ ผานมาแลว นี่แหละอํานาจบุญอํานาจประโยชน
การที่เราถวายพระราชกุศล
ก็ไมไดหวังผลอันใดเพราะเห็นวามหาบพิตรพระราช
สมภารเจา ทรงเหนื่อยยากพระวรกายมาก ทรงชวยเหลือประชาชนพสกนิกรราษฎรทั้งหลาย
ถาทานรับราชการตางพระเนตรตางพระกรรณขององคพระราชา ทานถวายพระราช
กุศลทุกวันเถอะ ทานจะเจริญในยศถาบรรดาศักดิ์ ถึงทานไมมียศตําแหนงสูง ทานจะเปน
ใหญเปนโต ผลบุญจะมีมาถึงลูกทานได
อาตมาเคยอานพระราชประวัติพระมหากษัตริยไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย
กรุงศรี
อยุธยาราชธานี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร มีพระมหากษัตริยมากวา ๕๐ พระองค มีอยูพ ระองค
เดียวที่ครองราชยนานที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงครองราชย
นานถึง ๔๒ ป แตพระชนมายุเพียง ๕๘ พรรษา ก็เสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจ จุบันมีพระชนมายุถึง ๖๘ พรรษาแลว ทรง
ครองราชสมบัติครบ ๕๐ ปในปนี้ ทางราชการจะจัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ การที่เราสวด
บทธรรมจักรฯ ก็เปนการรวมฉลองเชนเดียวกัน
ตั้งแตเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ พระองคทรงเหนื่อยยากมาก ทรงปกครองทวยราษฎร
ใหไดรับความรมเย็นเปนสุขตลอดมา ทรงมีโครงการในพระราชดําริใหรัฐบาลชวยเหลือพสก
นิกรทั่วไป ทรงถามทุกขสุขประชาชน ขาวดีไหม น้ําดีไหม ขาวปลานาเกลือเปนอยางไร คุณ
ลุง คุณปา คุณยาย คุณนา ก็กราบบังคมทูลทาน พระองคมีรบั สั่งใหการชลประทานชวยเหลือ
จนประชาชนในชนบท รวมไปถึงชาวเขาเผาแมว ไดมีน้ําดื่ม น้ําใช
การที่เราถวายพระราชกุศลแดพระองคทาน พระองคทรงทราบดวยพระเนตรพระ
กรรณของพระองคเอง มีพระราชศรัทธาถวายสังฆทานตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตนมา
ยอนกลับมาหาเราอีก
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นี่แหละบุญตอบุญ บาปตอบาป นะโยม โยมเลือกเอาเองเถอะ จะเอาบาปตอบาปไป
ใหเดือดรอนก็ตามใจ ใจเปนบุญ ใจมีเมตตา ไปไหนเยือกเย็น ไปไหนเปนสุข อยาเดือดรอน
ใจ
อาตมาจดบันทึกไวทั้งหมด ที่พระองคทรงถวายสังฆทานนับเปนครั้งที่ ๕ แลว เวลา
ทานจะถวายสังฆทาน ทานตองทรงจบทุกครั้ง ราชองครักษบอกวา “หลวงพอ พระองค
ทานยังไมไดทรงจบอีก ๓ เขง จะนํามาถวายภายหลัง”
ขอเจริญพรวา ทุกครั้งที่มาถวายมีของมากมาย ขาวสารครั้งละ ๘ กระสอบ ใสรถ ๖
ลอเต็มคันรถ ของทุกอยางทรงจบแลวทั้งหมด ราชเลขาฯ เลาใหฟงอยางนั้น
พวกเราจะถวายอะไรก็จบกันเสียบางนะ บางทีภรรยาใหสามีจบ สามีราํ คาญไมยอม
จบ ระวังนะทานจะไมไดบุญ
ขอเจริญพรวา ที่เราเจริญพระธรรมจักรกันทุกครั้ง อาตมาตั้งอธิษฐานแนวแน
วา ทุกวันที่ ๙ ตั้งแตเชามาใครถวายอาตมาเปนการสวนตัวแมแตสตางคเดียว จะขอ
บิณฑบาตโยม นําไปถวายในหลวงตอไปเมื่อสิ้นป เพือ่ ทรงนําไปพัฒนาประเทศชาติ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาตมาไดเขาเฝาถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องใน
วโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔๐ พรรษา และไดทูลเกลาฯ ถวายเงินหนึ่งแสนบาท
เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย
เพราะทราบวาทานมีพระราชภาระมากในการใหความ
ชวยเหลือเด็กมากกวา ๗๐๐ คนตามชายแดน
วันนี้กาวหนาทุกคนนะ ขอใหเราสรางแตความดีถวายพระองคทานตอไป ใครเคย
สรางความไมดีมา ขอบิณฑบาตทิ้งเสีย เอาความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
มหาราช สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สองพระองคผูทรงคุณอันประเสริฐ
ขออนุโมทนาสาธุการ และขอขอบพระคุณ ขอบคุณ ขอบใจ ทานอุบาสกอุบาสิกาทุก
ทาน และญาติโยมที่มาไกลและใกล ที่ไดมารวมอนุโมทนาถวายพระราชกุศลในวันนี้
ขอให
ขอใหเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรสมกับมูลนิธิชยั พัฒนาที่พระองคทรงตั้งไว
สําเร็จสมความมุงมาดปรารถนา ที่ตงั้ ชัยพัฒนาไวทุก ๆ ทาน มีโชค มีชัย ไมมีเสนียดจัญไร
ตอไปตั้งแตวันนี้
ขอทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่ง
ประการใดสมความปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
ขอเจริญพรทุก ๆ ทานตั้งใจรับพร ถวายพระราชกุศลตอไปตามลําดับ
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พิธีกรกลาวนํา
ใหตั้งใจแผเมตตา และอุทิศสวนกุศล วางมือขวาทับมือซาย กมหนาเล็กนอย แผ
เมตตาใหญอยางยอ
สัพเพ สัตตา
สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา
สัพเพ ปุคคะลา
สัพเพ อัตตะภาวะปริยาปนนา สัพพา อิตถิโย
สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อะริยา
สัพเพ อะนะริยา
สัพเพ เทวา
สัพเพ มะนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา
สัตวทั้งหลาย ที่เจาะจงบุคคลก็ดี ไมเจาะจงบุคคลก็ดี อยูในทิศบูรพาก็ดี อยูในทิศ
ประจิมก็ดี อยูในทิศอุดรก็ดี อยูในทิศทักษิณก็ดี อยูในทิศอาคเนยก็ดี อยูในทิศพายัพก็ดี อยู
ในทิศอีสานก็ดี อยูในทิศหรดีก็ดี อยูในทิศเบื้องลางก็ดี อยูในทิศเบื้องบนก็ดี
อเวรา จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
อัพยาปชฌา จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดพยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย
อนีฆา จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกใจเลย
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้น
เถิด
ประนมมือสํารวมจิต เพงกระแสจิตออกทางหนาผากไปที่พระบรมมหาราชวังอุทิศให
ในหลวงกอน
อิทัง เม มหาราชะ ภูมิพลัสสะ สราชินียา โหตุ สุขิตา โหนตุ มหาราชา สราชินี
ขอบุญนีจ้ งสําเร็จ แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลมหาราช และสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
ขอใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลมหาราช
และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ จงมีความสุข
อิทังเม มาตาปตุนังโหตุ สุขิตาโหนตุ มาตาปตโร
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกมารดาบิดาของขาพเจา ขอใหมารดาบิดาของขาพเจา จงมี
ความสุข
อิทัง เม ญาตีนังโหตุ สุขิตาโหนตุ ญาตโย
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ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกญาติทั้งหลายของขาพเจา ขอใหญาติทั้งหลายของขาพเจา
จงมีความสุข
อิทัง เม คุรูปชฌายาจริยานังโหตุ สุขิตาโหนตุ คุรูปชฌายาจริยา
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกครูอุปช ฌายอาจารยของขาพเจา ขอใหครูอุปช ฌายอาจารย
ของขาพเจา จงมีความสุข
อิทัง สัพพเทวานังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเทวา
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอใหเทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมี
ความสุข
อิทัง สัพพเปตานังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเปตา
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกเปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอใหเปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมี
ความสุข
อิทัง สัพพเวรีนังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพเวรี
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จแกเจากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง
ขอใหเจากรรมนายเวร
ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
อิทัง สัพพสัตตานังโหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพสัตตา
ขอสวนบุญนี้จงสําเร็จ แกสัตวทั้งหลายทั้งปวง ขอใหสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข
ตั้งใจรับพรตอไป...
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