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ทานผูปฏิบัติธรรมทุกทาน ที่เราตั้งใจมาปฏิบัตธิ รรมในวันนี้ มีทั้งพวกที่มากอนกําลัง
จะนมัสการลากลับ และพวกที่มาใหมมาเขารับกรรมฐาน ทานทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมใน
เทศกาลสงกรานต นับเปนโอกาสอันดี เปนการสนองพระเดชพระคุณกตัญูกตเวทิตาธรรม
แกบุพการีผมู ีพระคุณ คนยุคใหมสมัยนี้ไมคอยรูจักบุญคุณของคนจึงไมมีความเจริญรุงเรือง
มีแตความรวงโรยเสื่อมลงไป ก็เนื่องจากไมมีการระลึกถึงพระคุณ
คนโบราณทานระลึกถึงพระคุณผูม บี ุญคุณตลอด ทานจึงมีวาสนาตั้งแตปูยาตาทวด
มาจนถึงลูกหลาน คนยุคใหมไมคอยเจริญรุงโรจนเหมือนปูย าตายายเพราะขาดคุณธรรมเรื่อง
บุพการี ขาดการระลึกถึงความดี คนเรานี้ไมมีความดีตอกันแลวความสัมพันธในชีวติ ก็หมด
ไป สัมพันธในชีวิตนัน้ คือเมตตา ลืมพระคุณของทานผูมีบุญคุณ ลืมพระคุณของศาสนา
ลืมพระคุณของชาติภมู ิมาตุภูมิบานเกิดเมืองนอน ลืมพระคุณผูการุณหนุนนําอุปการะ ลืมทั้ง
บานเกิดเมืองนอน ลืมทัง้ เครื่องอุปกรณใชสอยที่มีบุญคุณแกเรา แถมลืมพระคุณของตนเอง
มือสองเทาสองสมองหนึง่ ก็เปนที่พึ่งไมได
ทานที่มาเจริญกรรมฐานนี้ ถาทานไดซึ้งในรสพระธรรม และไดระลึกถึงบุญคุณของผูม ี
พระคุณ น้ําตาจะไหลรวง เปนหวงคนบุพการีที่สรางความดีใหกับเรานั้น อาตมาเมือ่ เปนเด็ก
ไมเคยระลึกถึงบุญคุณของทานที่มีบญ
ุ คุณ จึงประเมินตัวเองวา เรานี่เห็นแกตัวจริง ๆ
คนที่ระลึกถึงบุพการีกตัญูกตเวทิตาธรรม คือคนที่เจริญพระกรรมฐานทําจิตใจให
มั่นคง ทําใจใหมีสมาธิ ตั้งสติไวใหได โดยระลึกถึงคุณงามความดีของทานผูมีพระคุณแลว
เงินจะไหลนอง ทองจะไหลมา จิตใจก็เบิกบานปติยินดีปรีดา มีปญญาเฉลียวฉลาดสามารถใน
การปฏิบตั ิดปี ฏิบัติชอบ
เรามีประเพณีรดน้ําดําหัวเปนประเพณีนิยมตลอดมา อาตมาทําทุกป ๑๕ เมษายน ทํา
ใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวสูสัมปรายภพ
แจกผาผอนทอนสไบใหคนเฒาคนแกบาง
แลวก็อุทิศสวนกุศล ถวายแดเทพเจาทั้งหลายที่สิงสถิตอยูในหวยเขาลําเนาไพร ที่มีบุญคุณ
กับเรา แดเจาฟาเจาแผนดินพระบรมบพิตรสมภารเจา ผูมีพระคุณตอประเทศชาติ มีพระคุณ
ตอพสกนิกรราษฎรทั้งหลาย ตลอดจนเพื่อนทีร่ กั หรือญาติสนิทมิตรสหายที่มีพระคุณกับเรา
ดวย
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การที่ทานมาปฏิบัติธรรมในวันเทศกาลมหามงคลสมัยเชนวันนี้ ทานจะไดบุญกุศล
มหาศาล เพราะเปนเทศกาลวันขึ้นปใหมของชาวไทยพุทธ เปลี่ยนป ชวด ฉลู ขาล เถาะ
มะโรง มะเส็ง ไปตามลําดับ เรียกวาจันทรคติ ตัง้ แต ๑๓ เมษายน วันนีพ้ ระอาทิตยทรงกลด
ดวย และจะเกิดดาวหางขึ้น ใครดูบางหรือเปลา ชวงนีพ้ อมืดลงก็จะเห็นดาวหาง ตองดูใหได
ทานทั้งหลาย ทานเจริญกรรมฐานทานมีชีวติ อันรุงโรจน จิตใจทานจะเบิกบานหรรษา
จะมีประโยชนในชีวิตของทานเอง ไมใชเรียกรองใหมานั่งกรรมฐานกันแลวก็ไมรูวาจะทํากัน
ทําไม ในวันมิ่งขวัญมงคลนี้พระอาทิตยอยูในแนว ๙๐ องศากับโลก แลวก็จะเคลื่อนคลอยลง
ไป ถึง ๔๕ องศา เปลี่ยนจากฤดูรอนกลายเปนฤดูฝน ฤดูฝนกลายเปนฤดูหนาว พระอาทิตย
จะออมขาว เรียกวา ๔๕ องศา รูสึกวามันมืดเร็ว เปนไปตามชะตาของราศีของพระอาทิตย
พระจันทร มีการผลัดกันลงผลัดกันขึ้น
นี่แหละพี่นองทั้งหลาย ชีวิตของเราก็มีการเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข วันนี้
ตั้งแตเชามาทานมีความสุขบางไหม เมื่อพระอาทิตยตกไปแลว ชีวิตเราก็หมดไปแลววันหนึ่ง
และค่ําคืนในวันนี้อีกคืนหนึ่ง เวลาของเราก็หมดไป อายุก็มากขึ้นทุกเวลา เฒาชะแรแกชรา
เปนขี้เถาในอนาคตดวยกันทุกคน ไมมีใครผูใดที่จะมีชีวติ แจมใสเสมอไป
ถาเจริญกรรมฐานได ทุกนาทีของทานจะครองน้าํ ใจไวได ทานจะมีแตความสุขความ
เจริญ นึกถึงบุพการีผูมบี ุญคุณไวเสมอ ทานจะไมผิดหวังในชีวิตของทานแนนอน เราจะไมมี
การนินทากัน ไมมีการวารายปายสีแกทานผูใดใครทั้งนั้น มีแตชีวติ ที่รุงโรจน ในวัน
มหาสงกรานตเชนวันนี้ ถาทานมาเจริญกรรมฐาน ทานจะมีความสุขตลอดป ชีวิตเปลี่ยนไป
ตามลําดับของจันทรคติ ชีวิตจะสดใส ทําอะไรก็เปนสุข ใจก็สบาย แตทานจะไดแคไหนกัน
การเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนการแกปญหาชีวิต เปนการแกปญหาทุกข ถาเรามีทุกข
เกิดขึ้นในใจ ใหเจริญสติปฏฐาน ๔ เดินจงกรม ยืนหนอ ๕ ครั้ง อาตมาพูดอยูบอย ๆ แตทาน
ทําไมไดกันเลย ไมชอบทํากัน ยืนหนอ ๕ ครั้ง ใหมันมีสติอยูที่จิต กายยืนหนอ ๕ ครั้ง
หลับตาดวยเทานั้นเอง แตทานไมคอ ยตั้งใจกันนัก
ถาทานมีศรัทธาจริง ตัง้ ใจจริง ทานจะไดรับผลจริง ถาทําเหยาะแหยะทําปลอมทํา
แปลงทานจะพบของปลอม ถาจิตใจทานมั่นคงมีแตความอดทน ทานจะพบของจริงตลอด
รายการ ทานจะไมเดินไปหาของปลอม ขอเท็จจริงเปนประการใดทานนาจะคิดใหได
เกิดเปนมนุษยแสนจะยากลําบาก ทานจงรักษาสมบัตมิ นุษยไวอยาใหสมบัติมนุษย
ตองตกไปเปนธาตุของกิเลส ออกไปเปนสัตวเดรัจฉาน ออกไปเปนเปรต ขอใหรางกายเปน
มนุษยตอไป ถือสมบัติมนุษยหรือสวรรคสมบัติ ขอใหเดินทางไปหานิพพานสมบัติดวย
ความสุขความเจริญในชีวิตของทานเถิดประเสริฐที่สุดนี่แหละ กิจจัง มัจจานะ ชีวิตตัง
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ทานทั้งหลาย พระอาทิตยเลื่อนลับชายมะพลับอัสดงคต พระอาทิตยกต็ กไปแลว ชีวิต
เรายังไมดับแลวไปอยูที่ไหนละ พี่นอ งทั้งหลาย รักษาชีวติ ของเราไวเถิดเกิดมายากเหลือเกิน
อยาใหชีวิตนี้ประดักประเดิด อยาทําตัวเองใหมักงายมักไดจนเกินไป มันจะเสียดายเวลาทั้ง
หญิงทั้งชาย เปนชายขอใหจริงนะเปนหญิงก็ขอใหแท ถามาแสวงหาผลจริงก็คือเจริญพระ
กรรมฐาน ไมใชไปสวรรคนพิ พาน
นาจะรูวาระลึกชาติไดไหม รูกฎแหงกรรมไดไหม พรุงนี้จะเกิดอะไรขึ้น และแกปญหา
ชีวิตไดไหม อะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ตองเกิด ตรงนี้แหละทานทั้งหลาย ทานจะเอาอะไรเปน
หลักประกันชีวิต การประกันชีวิตโดยแกนสารและเนื้อแทก็คือ การเจริญสติปฏฐาน ๔ ขอให
มีสติ ถามีสติอยูกับใจทานแลว ชีวิตทานก็จะโปรงโลงใส จะมีปญญา ทานจะมีแตความ
เจริญรุงเรืองเหมือนมีใบประกันชีวิตแลว ถาทานขาดเจริญพระธรรม ขาดสติสัมปชัญญะแลว
แสดงวาทานมาเปลาไปเปลาไมมีอะไรเลย
ทานทั้งหลาย นี่แหละ กิจฉัง มัจจานะ ชีวิตตัง ชีวิตเราลวงเลยมาถึงบัดนี้แลว จง
รักษาชีวติ ทีม่ ันเกิดมายากและอยูมาดวยความยากลําบากไว กิจฉัง มัจจานะ ชีวิตตัง มี
ความหมาย กิจฉัง สัทธัมมัสสวนัง ที่จะไดมาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกรรมฐานแสนจะยากนะ
ทานเสียเวลามาทานไดอะไรกลับไปบาง ใหมันไดเพื่อติดตัวติดหนังไปบาง ติดวิญญาณของ
ทานไป มีเทปบันทึกเสียงติดจิตใจของทานไปบาง จิตเปนธรรมชาติรับรูอ ารมณวิญญาณ
แปลวา ญาณจะไดแกปญหา จะไมมีเรื่องเดือดเนื้อรอนใจ สามีภรรยาจะไดอยูเย็นเปนสุข
แนนอน
ขอฝากทานทั้งหลายในที่ประชุมนี้ ทานจะมีความสุขความเจริญไดหรือไม สามีภรรยา
ทานจะมีความสุขไหม ถาทะเลาะกันทุกวัน นี่มารองไหก็มากหลาย พี่นองแยงสมบัติกัน
ทะเลาะกันพอแมก็น้ําตารวง นี่เลวที่สุดเกิดมาเปนคนเลว นาจะเกิดมาเปนคนดีมีปญ
 ญา พี่
ชวยนอง นองชวยพี่ สรางความดีใหพอแมบางไดไหม สามีภรรยาก็เลวรายทะเลาะกันไดทุก
วัน ขนาดปริญญาโทก็ทะเลาะกัน ตบกัน เตะกัน นาเสียดายมาก
เกิดมาทําไมหนอ เกิดมาชีวิตก็แรนแคน เกิดมามีแตความทุกข แลวยังไปหาความสุข
ในสังคม วันเกิดเลี้ยงเหลา ลืมพอลืมแม ลืมปูยาตายาย นาจะไปเลี้ยงแมใหอิ่มเสียกอน ถา
ใครไปเจริญกรรมฐานจะนึกถึงแมกอน
พระพุทธเจายังคิดถึงแมทาน
เลยแสดงยมก
ปาฏิหาริยโปรดพุทธมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส
เรื่องนมแมกเ็ หมือนกัน บางคนเถียงอาตมานะ บอกหลวงพอผมเกิดมาไมไดกิน
น้ํานมของแมหรอก เอ มันกินนมหมาหรือยังไง นายคนนี้กินนมหมาแน ไมไดกินนมแม ถาม
วาอยูในทองแมนะกินนมอะไร ขนาดปริญญาโทยังมาพูดอยางนี้ที่กุฏิ เลยบอกเลิกพูดกันได
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แลว มันไมไดกินนมแมเลยไมไดคิดถึงแมเลยนะ ถาเจริญกรรมฐานน้ําตาจะรวงคิดถึงแม
อาตมาคอหักก็คิดถึงแมเหมือนกัน
อาตมาคิดถึงแมทุกวัน ที่เราหายใจทางสะดือได เลือดเต็มปากจะหายใจไดยังไง เรา
ทําไดที่พูดนี่นะ ไมใชวาพูดสงเดช ไมมีพยานหลักฐาน ไมมีรูปถาย เราคิดถึงแมตลอดเวลา
นี่บางคนมาเถียงอาตมาวาไมไดกินนมแม แตตอนอยูในทองแมกินนมแมทางสะดือใชไหม
เลือดแตละหยด ๆ ในอกแมออกมาแลวก็ดื่มนมแม เดี๋ยวนี้เขาไมกินนมแมกันลูกมันถึงไมรัก
แม ไปรักเดรัจฉาน ไปกินนมเดรัจฉาน แนนอนที่สุด ขอฝากไวเปนขอคิด
เมื่อสมัยกอนเขาก็กินนมแมกันจนกระทั่งขวบสองขวบยังไมละนม
กินนมแมจึง
เหมือนแม เดี๋ยวนี้ไมมีที่ลูกกับแมเหมือนกัน ไปเหมือนคนใช แมไมเคยเลี้ยงลูกเลย ใหคนใช
เลี้ยงไปจางคนมาเลี้ยง จางคนสัพเพเหระลูกเราก็ติดคนสัพเพเหระ กลายเปนคนสัพเพเหระ
ไมไดติดแมแตประการใดเลย ทานทั้งหลายที่นั่งกรรมฐานนี่รูไดวาทานเปนคนประเภทไหน
จะมีกุศลหรือไมมีกุศลประการใด
การเจริญกรรมฐานเปนการประกันชีวิตของทานอยางแนนอน กิจฉัง สัทธัมมัสสว
นัง การที่สดับตรับฟงพระธรรมเทศนาที่แสนจะยาก จางมาฟงเทศนไมมีใครมาฟง กิจโฉ
พุทธานะ มุปปาโท การที่จะเกิดมาพบพระพุทธเจา พบพระพุทธศาสนานั้นแสนยาก ไมมี
โอกาสที่จะเกิดมาและไดพบอยางนีห้ รอก ดังที่พระพุทธเจาเรียบเรียงตํารับตําราใหเราแลว
แตเหตุใดหนอเราจึงไมสนใจกัน นาเสียดายมาก
กายานุปสสนา จะยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซายแลขวา มีสติบางไดไหม คนมีสติจะทํา
ใหสํารวมเรียบรอย กายเรียบรอย วาจาก็เพราะ นี่แหละ สํารวมกายนี่คือศีล สํารวมจิตนี่
คือสมาธิ สังวรจิตมีสมาธิแลวก็ระวัง มีปญญาไมประมาทอีกตอไป ปญญาก็จะเกิดขึ้น ชีวิต
ทานก็จะเกิดประโยชนในกิจประจําวันนั้น จะแกไขปญหาได มีกฎแหงกรรมรูวาเราทํากรรม
อะไรไว มันจะปรากฏใหเราทราบดวยการยืนหนอ ๕ ครั้ง ดวยการกําหนด ปวดหนอ ปวด
หนอ เดี๋ยวก็เกิดดับไปแลวก็จะไดรูวา เปนกฏแหงกรรมหรือไม หรือปวดเมื่อยธรรมดา เวทนา
ธรรมดาแยกรูปแยกนามออกไป เวทนามันก็ออกไป ไมมอี ปุ าทานไปยึดมั่น จิตใจก็เบิกบาน
นี่แหละตัวปญญาอยูตรงนี้ จึงเปนวิปส สนาไมไปไหน
นี่แหละเหตุผลของการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ไมมานั่งกันสนุกสนาน มานินทาวา
รายซึ่งกันและกัน ถาจิตดีมีปญญาทําอะไรก็ไดผล รับราชการก็ไดตําแหนง ธุรกิจงานก็ไดเงิน
ไดทอง ทําอะไรมีปญ
 ญา งานก็เดินเงินก็ตามมาหาเราเอง งานไมเดิน เงินก็ไมตาม ชีวิตก็
แรนแคน
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คนเราเดี๋ยวนี้นึกถึงบุญคุณของคนบางไหม การเจริญกรรมฐานทําใหนึกถึงบุคคลผูมี
พระคุณ คนสมัยนี้ไมนึกถึงบุญคุณของใคร ใหอะไรขาพเจาไมจํา ไมนึกถึงบุญคุณเขาแต
ประการใด ถึงใหมาก็เปนของซื้อของขายไดตามตลาดเทานั้น แลกเปลี่ยนกันเทานั้น แตเรา
ไมนึกถึงน้ําใจซึ่งกันและกัน คนเรารักกันดวยน้ําใจ รักกันดวยเมตตา จะรักกันไดทนทาน ถา
รักกันแลวตองมีของแลกเปลี่ยน หวังผลแลกเปลี่ยน คนนั้นไมรักกันจริง ไมมีเมตตา ไมมี
อัธยาศัย ไมมีน้ําใจคนนัน้ จะไมมีความเจริญรุงโรจนแตประการใด
ฉะนั้นการเดินจงกรมตองตั้งสติใหดี ดูเทาดวย เทาที่อาตมาเห็นเขาหลับตาเดินบาง
มองนั่นมองนี่บาง ตองดูปลายเทา และก็กาวไปชา ๆ ทําอยางที่อาตมาบอก รับรองไดผลแน
ยืนหนอ ๕ ครั้ง ใหมันไดสติสตางคหนอย ทําไดแลวจะไดรูเหตุการณวาระจิตของคนได เห็น
คนเดินมาจะไดรูวาออ คนนี้นิสัยไมดี คนนีค้ บคาสมาคมไมได คบไดแตคารวมไมได จะ
ขาดทุน มันจะบอกออกมามีประโยชนในการแกปญหาชีวติ มาก แลวเราจะไดรูวา เราไปทํา
กรรมอะไร ไปฆาสัตวตัดชีวิตใครมาบาง แลวเราจะไดรับเวรกรรมที่ไหน เวลาใด อยางไร เรา
จะไดระวังตัวไมประมาทตอไป ถามีเวรกรรมตามสนองเรา เราจะไดแกไข จะไมปฏิเสธ ยินดี
รับกรรมทีจ่ ะสนองเรา เหมือนอยางอาตมาโดยฟาผา โดนไฟลวก น้ํารอนลวก โดนรถชนคอ
หัก ขาหัก แขนหัก โดนลงถ้ําลงเหวที่แมสอด มิไดปฏิเสธ เพราะเราทํากรรมไว
ทานทั้งหลายโปรดคิดอยางนี้ ถาทานทํากรรมฐานทานจะคิดได ทานระลึกได ทานจะ
รูวากฎแหงกรรมเปนอยางไร ที่อาตมากลาวนีอ่ าตมาทําไดแลวและผานพนเวรกรรมมาหลาย
ประเด็นแลว ตองสูกบั เวรกรรมมาก็มากหลาย ฟาผาตองทนทุกขทรมานมาก ตองหูหนวก
มาถึง ๖ เดือน ที่สาบานกับยายที่ลักเงินลักทอง ก็ขอเตือนทานทั้งหลายสอนลูกสอนหลาน
อยาไปลักเงินลักทองพอแม ถึงจะเปนปูกับยา ตากับยายบานเดียวกันก็ลักไมได ถาเราไมได
ขออนุญาตจะเปนบาปเปนกรรมอยางใหญหลวง ลักพอลักแมลักปูยาตายาย อยาคิดวาไม
บาป นั้นแหละบาปรายแรง ๒ คูณเลยนะ เห็นทันตา จะเอาของพอแมปูยาตายายก็ตองขอ
อนุญาตทานกอน ถาทานใหคอยเอาไป ไดกับตัวอาตมาเลย ถูกฟาผาดังที่สาบานไวอยางนี้
เปนตน ทานทั้งหลายอยาไปลองกัน สอนลูกสอนหลานไวใหได จะไดไมเสียใจ
ถาใครผูกพยาบาท ใหหายใจยาว ๆ เดี๋ยวก็หาย นี่เรื่องจริงเปนอยางนี้ ไมคอยปฏิบตั ิ
กันนะ แตก็ไมวาอะไรแลวแตโยม โยมตองการก็เอาไป ไมตองการก็ทิ้งเอาไวที่นี่ อาตมา
กลาวมาก็เปนเรื่องจริง ก็ผานมาแลว คนมีบญ
ุ ก็เอาไป คนมักงาย มักไดไมมีราคา มันก็มอง
ไมเห็นของดีก็ขอเจริญพร
เหมือนไกกับเพชรนิลจินดา ไมรูคณ
ุ คาของเขา ก็เชนเดียวกัน คนดีเทานี้เอง ดีกวานี้
ไมได แลวก็ชวยไมได ดีกวานีไ้ มไดเราก็อยากใหเขาดีนะ อยากสงเสริมใหเขาเปนคนดี
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ดวยกันทุกคน แตเขาดีไมได เพราะเหตุใด ก็เขาดีแคนั้นมันดีกวานี้ไมไดแลว ก็เลิกกันแค
นั้นเอง ชาติตะกัว่ มันก็เปนทองคําไปไมได ตะกั่วก็เปนตะกั่วจะเสกใหเปนทองคําก็ไมได จะ
เสกทองคําเปนตะกัว่ ก็ไมได
คนดีมีปญญาจะเสกใหเปนคนชัว่ ก็ไมได คนชัว่ คนเลวมักงายมักไดจะเสกใหเปนคนดี
มีปญญามันก็ทําไดยาก ใครจะทําใหใครได ไมมีแลว ตัวเองตองแกตวั เอง ตัวตองสรางเอง
สรางฐานะเอง อยางนี้เปนตน รับรองทานจะไดอานิสงสสมความมุงมาดปรารถนาทุกประการ
ก็ขอฝากอีกแหงหนึ่งวา กลับไปบานอยาเอาน้ําไปสาดเขา ขับรถใหระมัดระวัง อยา
สรางบาปสรางกรรมควรจะอโหสิกรรมใหกัน ทานที่เคยทะเลาะตบตีกันโปรดอโหสิกรรมกัน
ตั้งแตวันนี้ อยาไดทะเลาะวิวาทกันอีกตอไป ขอใหลูก ๆ สรางความดีใหแมตอไปเถอะ พอแม
อยาทะเลาะกันนะ ลูกจะไมสบายใจ
สรุปวา จงสรรคสรางความดีใหกัน ชวยกันดีกวา ไมทําลายซึ่งกันและกัน จงแผ
เมตตาใหศัตรูกลายเปนมิตรกับเรา มีไมตรีจิตตอกัน เพราะฉะนั้นพระศาสนาสารพัดในปฐพี
เอามาชวยใหมีไมตรีตอ กันดีกวาพาลกัน เรารักกันดีกวาเกลียดกัน เรามารักกันดวยเมตตา
ปรารถนาดีตอกัน มีอะไรก็ชวยกันเถอะ แบงกันกิน แบงกันใช มันไมหมดเปลืองเทาไรหรอก
มีอะไรก็ชวยเหลือกัน จนกวาจะตายจากโลกไป เมื่อเราตายจากโลกไปแลวเราก็เอาไปไมได
ก็ขอฝากคติธรรมในวันมหาสงกรานตมหามงคลสมัย มหามงคลชีวติ โดยทั่วหนากัน ณ
โอกาสบัดนี้
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญกุศลที่เราไดบําเพ็ญมาทุกประการ จง
ประสาทพรชัยใหทานทั้งหลายจงประสบแตความสุขสันตนิรนั ดร ของจงเจริญดวนจตุรพิธพร
ชัย มีอายุขอใหยืนนาน วัณโณ ผิวพรรณผองใส สุขัง ขอใหสุขภาพอนามัยเปนไปแตโดยดี
โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิด จงสําเร็จ สมเจตจํานงความมุงมาดปรารถนา
ดวยกันทุกทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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