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กราบนมัสการพระคุณเจา
พระราชสุทธิญาณมงคล นามเดิม จรัญ สกุลเดิม จรรยารักษ ฉายา ฐิตธมฺโม ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี และดํารงตําแหนง เจา
คณะอําเภอพรหมบุรี ดวย
พระราชสุทธิญาณมงคล ไดอุปสมบทที่วัดพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี และไดรับภารกิจ
ในทางคณะสงฆที่สําคัญ ๆ ตามลําดับ อาทิ ไดดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดอัมพวัน ไดเปน
พระครูปลัด ฐานานุกรมของพระสุนทรธรรมประยุทธ เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด ตอมาไดเลื่อน
สมณศักดิ์สูงขึ้นโดยลําดับ เปนที่พระราชสุทธิญาณมงคล และไดรับตําแหนงเจาคณะอําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
พระราชสุทธิญาณมงคล เปนพระภิกษุซึ่งเปนที่เคารพบูชาของสาธุชนทั้งหลาย ทั้งที่
เปนพุทธศาสนิกชนและศาสนิกชนในศาสนาอื่น กอปรดว ยศีลาจารวัตรและปฏิปทาเปนที่
เจริญศรัทธา ทั้งไดประกอบกรณียกิจอันเปนคุณตอคณานิการชนอยางกวางขวาง โดยได
พัฒนาวัดอัมพวันใหเปนอารามอันสะอาด รมรืน่ เหมาะแกการปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐานและ
ฝกอบรมพัฒนาจิตใจ และไดจัดใหวัดอัมพวันเปนศูนยกลางแหงการเผยแผพระพุทธศาสนา
พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาและศาสนา

๑

โดยการเปดโรงเรียนพระปริยัติธรรม สําหรับพระภิกษุสามเณรไดเขารับการศึกษาอบรม ทั้ง
ไดเปดสํานักวิปสสนากรรมฐานสําหรับฆราวาส และจัดการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่
การพัฒนาจิตใจใหแกครู อาจารย และนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ อยางกวางขวาง
รวมทั้งฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แกบุคคลกลุมตาง ๆ ดวย ประมาณวามีผูไดรับ
การศึกษาอบรมจากวัดอัมพวัน ภายใตการอํานวยการของพระราชสุทธิญาณมงคล ปละ
หลายหมื่นคน นอกจากเปนผูอํานวยการการฝกอบรมดังกลาวแลว พระราชสุทธิญาณมงคล
ยังไดเรียบเรียงหนังสือธรรมะทีม่ ีคณ
ุ คายิ่งไวเกือบ ๓๐ เลม ประมาณวาในแตละป พระราช
สุทธิญาณมงคล ไดเผยแผหนังสือเปนธรรมวิทยาทานมากวาหนึ่งแสนหาหมื่นเลม
ดวยกรณียกิจอันเปนประโยชนยิ่งดังกลาว พระราชสุทธิญาณมงคล จึงไดรับการ
ถวายเกียรติคุณเปนเอนกประการ กลาวคือ ไดรับพัดพัฒนาดีเดน จากสมเด็จพระสังฆราช
ไดรับพระราชทานโลดีเดน ประกาศเกียรติคุณดีเดนทางวัฒนธรรม ไดรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร และใบประกาศสดุดีเกียรติ
คุณของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ
ไดรับพระราชทานปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนอาทิ นับ
พระราชสุทธิญาณมงคล
เปนพระภิกษุทปี่ ระกอบกรณียกิจเปนประโยชนตอ
ไดวา
พระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง แสดงใหเห็นถึงความรอบรูพ ระพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัติ
จึงสมควรแกการยกยองโดย ใหไดรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเปน
การบูชากิตติคุณสืบไป

คําสดุดีอนุโมทนา
โดย

รองผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี
กราบนมัสการ
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๒

พระราชสุทธิญาณมงคล เจาคณะอําเภอพรหมบุรี เจาอาวาสวัดอัมพ
วันและพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพ
ทานนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทานอธิการบดี คณบดี คณะมนุษยศาสตร
คณาจารย
ทานนายกเหลากาชาด และทานผูมีเกียรติทุกทาน
วันนี้ ทานผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี คุณวิวฒ
ั น คงมาลัย ติดภารกิจราชการอยูที่
ประเทศอินโดนีเซีย จึงไดมอบหมายใหกระผม รองผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี ไดมาปฏิบัติ
หนาที่แทน ในนามขาราชการและประชาชนจังหวัดสิงหบุรี มีความซาบซึ้ง และขอสดุดี
อนุโมทนา แดพระราชสุทธิญาณมงคล ในโอกาสอันเปนมงคลยิ่ง ที่พระคุณทานไดรับ
พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันนี้
พระราชสุทธิญาณมงคล เปนศูนยรวมแหงความดีของคนสิงหบุรี พระคุณทานนํามา
ซึ่งความรักความเลื่อมใสศรัทธา ความรวมมือรวมใจของประชาชนและสถาบันตาง ๆ โดยที่
พระคุณทานไดนําวิปสสนากรรมฐานมาเปนรากฐานในการสรางคนใหเปนผูที่มีความเสียสละ
ความรัก ความเมตตาตอกันและกันในสังคมแหงนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระคุณทานมีเมตตา
ไมทอดทิ้งทีจ่ ะอบรมสั่งสอนใหการศึกษาเปนที่พึ่งตอกัน และเปนที่พึ่งทางใจแกประชาชน
ชวยพัฒนาจิตใจใหเปนกุศล ซึ่งจะนําไปสูพลเมืองที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สรางครอบครัวใหมีความสุขเกิดขึ้น เปนสังคมที่รม เย็นเปนสุข สงผลใหประเทศชาติมั่นคงได
ในที่สุด ในสวนคุณธรรมที่เดนชัด ที่พวกเราชาวจังหวัดสิงหบุรีภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง คือ
พระคุณทานถือสัจจะเปนคุณธรรมที่สาํ คัญ พระคุณทานจะอบรมศิษย และสั่งสอนศิษยานุ
ศิษย และประชาชนทั่วไปในสิ่งที่พระคุณทานปฏิบัติได และปฏิบัตจิ ริง สอนใหทุกคนมีสัจจะ
ตอหนาที่ โดยมีพระคุณทานเปนแบบอยางที่ดี ควรนําไปปฏิบัติ นอกจากจะสรางความมั่นคง
ทางจิตใจใหกับพวกเราทุกคนแลว พระคุณทานยังทําใหงานทุกอยาง โดยเฉพาะการสรางคน
ไดดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษแกพวกเราทั้งหลาย จนถึง
บัดนี้
พระราชสุทธิญาณมงคล เปนพระสงฆผูใฝศึกษาและตั้งใจอบรมสั่งสอนทั้งพระภิกษุ
และสามเณร นักเรียนนักศึกษาขาราชการประชาชน ใหรูจักปฏิบัตติ นตามพระธรรมวินัย
และอุทิศตนทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาและสังคม โดยสวนรวม พระคุณทานยังได
เขียนหนังสือ เผยแผธรรมะแจกจายเปนวิทยาทาน และไดประกอบคุณงามความดีในการเผย
พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาและศาสนา

๓

แผพระพุทธศาสนา จนไดรับพระราชทานปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
สังคมศาสตร จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร จาก
สถาบันราชภัฏเทพสตรี และปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และยังไดรับการยกยองจากทางราชการวา เปนพระนักพัฒนา
ดังจะเห็นไดจากการประกาศเกียรติคุณ และรางวัลผลงานดีเดนมากมาย เชน ไดรับ
พระราชทานประกาศเกียรติคุณในฐานะผูสงเสริมวัฒนธรรมดีเดน และเสาเสมาธรรมจักร
ประเภทสงเสริมและสงเคราะหประชาชน โดยใชหลักธรรมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ไดจัดพิธถี วายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา ในครั้งนี้ พวกเราชาวจังหวัดสิงหบุรี มีความภาคภูมิใจในพระคุณทานพระราช
สุทธิญาณมงคลเปนที่สุด พวกเราทัง้ หลายจะขอนอมนําเอามาเปนแบบอยางที่ดีสืบไป

สัมโมทนียกถา
ของ

พระธรรมราชานุวัตร เจาคณะภาค ๓
ขอเจริญพร ทานนายกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณาจารย ทาน
รองผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี และทานสาธุชนทั้งหลาย
อาตมาในนามสวนตัวดีใจมากที่ไดมารวมงานอันมีเกียรติในครั้งนี้ และในนามของ
คณะสงฆมคี วามภาคภูมิใจ ที่ทา นเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ไดรับพระราชทาน
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ในวันนี้
ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ไดปฏิบัตภิ าระในพระพุทธศาสนา คือ คันถธุระ
และ วิปสสนาธุระ ในดานคันถธุระ ก็คือสงเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร นักเรียน
และประชาชน ทางดานวิปสสนาธุระ ซึ่งถือวาเปนกําลังสําคัญอยางยิ่ง ไดแกการที่ทานเจา
พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาและศาสนา

๔

คุณพระราชสุทธิญาณมงคล ไดอบรมวิปสสนาธุระแกพุทธศาสนิกชนและศาสนิกชนอื่น ๆ
เปนจํานวนมาก ทานทีไ่ ปมาที่วัดอัมพวัน ยอมจะประจักษความเปนจริงขอนี้ วัดอัมพวันไม
เคยวางจากกลุมชน มีผูมาฝกปฏิบตั ิเปนประจําครั้งละมิใชนอ ย การที่มีผูมาปฏิบัติ ภาระ
สําคัญไมใชอยูเฉพาะการฝกสอน ที่พัก อาหาร ความเปนอยู พระราชสุทธิญาณมงคลให
ความสําคัญแกผูมาปฏิบัติภายในวัดอัมพวันทุกประการ เฉพาะอาหารก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับชีวิตเปนปจจัยทีห่ นึ่ง ผูที่เขามาในวัดอัมพวันรับประทานอาหารไดทุกเวลา มีอาหาร
อยูเปนประจํา ผูที่มาอยูฝกปฏิบัติเมือ่ ไดความสบายดังนี้ก็ปฏิบัติไดงาย ไมลําบาก ไมเปน
ภาระในการฝกกรรมฐาน ไมใชเพียงแตฝกคําสองคํา ทานตัง้ ใจจริง ๆ ในการฝกอบรม เทศน
แนะนําอบรม โดยไมรูสึกวาทานจะเหน็ดเหนื่อย ตั้งใจจริง ๆ บางครั้งเกือบตลอดคืน ดูเวลา
ทานจําวัดมีเพียงนิดเดียว ไมกชี่ ั่วโมง แตทานฉันภัตตาหารนิดเดียว ทานอยูไดดวยกําลังปติ
กําลังธรรมะ
ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลตั้งใจจริง ๆ ในการที่จะฝกอบรมใหผูที่เขามาใน
สํานักนี้ไดรับความสุขทางใจ จิตนี้เปนสําคัญสําหรับมนุษย มนุษยเราถาควบคุมจิตได
ความสุขก็เกิดขึ้น พระพุทธเจาตรัสไววา “จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝกจิตยอมนําความสําเร็จ
มาใหโดยประการทั้งปวง” ผูที่ไดมาฝกในสํานักวัดอัมพวันนี้ ตางมีความปติยินดี เลาลือกัน
ไปทั่วทุกสารทิศ และมิใชเฉพาะแตในประเทศไทย ในตางประเทศ เกียรติคุณของทานเจา
คุณพระราชสุทธิญาณมงคลก็ขจรขจายปรากฏไปทั่วทุกแหง อาตมาเคยเดินทางไปกับทาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ปรากฏวาทานจะไปเมืองไหนมีคนรูจ ักทั้งนั้น มาคอยรอ
รับ เรียกหลวงพอ คอยถวายความสะดวก มาขอธรรมะจากทาน และทานก็สอนธรรมะโดยไม
ตองพัก ครัง้ หนึ่งไปที่สหรัฐอเมริกา พักที่วัดไทยลอสแองเจลิส ทานนั่งคุยกับญาติโยมที่วัด
ไทยหลายทาน อาตมาก็เกรงวาทานมาถึงใหม ๆ จะตองพักผอน เพราะอาตมาเองก็ลาเต็มที
บอกกับญาติโยมวา พอสมควรแกเวลาก็ลาทานกลับเถอะ ใหทานพัก ตื่นขึ้นตี ๑ ตี ๒ มอง
กุฏิหลวงพอไฟยังสวาง ไดยินเสียงแจว ๆ รุงขึน้ ถามญาติโยมวาทําไมไปทรมานทาน ไมให
ทานพัก โยมบอกวา ทานไมพักจะพักยังไง ทานตั้งใจจริง ๆ ทีจ่ ะใหคนไดรับความรู นีค่ ือ
น้ําใจของทาน ทานทํางานจริง ๆ
ในการอบรมของทานนั้น จะเปนการอบรมในแนวที่ใหคนเห็นความจําเปนจากสภาวะ
ผลที่คนประสบพบเห็นดังที่ไดสดุดีกันหลายทานนั้น ทานไมใชเพียงแตพูดอบรมเทานั้น ยัง
เขียนหนังสือไวอีก หนังสือทานแตละเลม ๆ เปนเรื่องราวที่มีหลักฐาน อางอิงได นับวาทาน
เปนอัจฉริยะ เปนรัตนะ เปนแกวของคณะสงฆที่ทรงคุณคา การที่ทานเจาคุณพระราชสุทธิ
ญาณมงคล ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันนี้ จึงเปนที่ชื่นชม
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ยินดีแกวงการคณะสงฆ และพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะศิษยานุศิษยตางปติยินดี ยิ้มแยม
แจมใส ไมใชยิ้มแตใบหนา หรือริมฝปากที่มองเห็น ยิ้มทั้งตัว ที่กลาววายิ้มทั้งตัว ก็คือวาที่
พบผูที่มางานนี้หลายทาน ตางคนตางชมกันวาแตงกันเต็มที่เชียวนะ แตละทาน ๆ แตงตัว
กัน ที่แตงตัวกันนี้อยางดี แสดงถึงความดีใจ ใหเห็นวาดีใจ ตั้งใจแตงมาเพื่อถวายเกียรติแก
หลวงพอ และตลอดทางเราจะเห็นดอกไมที่ประดับประดา ทราบวาทํากันมา ๓ วัน เตรียมกัน
เต็มที่ แสดงถึงน้ําใจที่ราเริงเบิกบานเหมือนดอกไมของศิษยานุศิษยและทานที่เคารพนับถือ
จึงขออนุโมทนาสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศิษยานุศิษยไว ณ ที่นี้ วิสัยทัศน
กวางไกลมองเห็นผูที่บําเพ็ญประโยชน การที่ยกยองทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
มิใชยกยองเฉพาะแตทานเทานั้น
ยังชื่อวาไดยกยองศิษยานุศิษยและยกยองชาวจังหวัด
สิงหบุรี ดังที่ทานรองผูวาราชการจังหวัด กลาวเมื่อสักครู ที่ยิ่งใหญคือยกยองคณะสงฆ ทําให
เห็นวาคณะสงฆนั้นมีพระเถระผูที่ปฏิบัติศาสนกิจเปนคุณประโยชนตอสังคม จึงขออนุโมทนา
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดประกาศเกียรติคุณนี้แกคณะสงฆไว ณ โอกาสนี้ดวย
กับการที่ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ไดรับเกียรตินั้น ก็ดวยความจริง คือ สัจจะที่
ทานประพฤติปฏิบัติ พระพุทธเจาพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้น ทรงตรัสไววา “สจฺเจ
นะ กิตตฺ ึ ปปฺโปติ บุคคลผูจะไดรับเกียรตินั้น ก็เพราะความสัตย” ความสัตยคือความจริงใน
การปฏิบัติหนาที่ ในการปฏิบัติตน ก็ยอมไดรับเกียรติ ณ ที่นี้เปนเกียรติยศ
อาตมาในนามของคณะสงฆ ขออาราธนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คุมครองให
ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล จงเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา เปนที่พึ่งของ
พุทธศาสนิกชน และขออํานวยพรทานนายกสภามหาวิทยาลัย คณาจารย ทานสาธุชน ศิษยา
นุศิษยทุกทาน ที่มา ณ ที่นี้ ขอเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ อิจฉิตงั ปตถิตงั ตุมหัง ขิป
ปะเมวะ สะมิชฌุตุฯ ขอใหทานทั้งหลายพึงประสบผลที่พึงปรารถนาทุกประการทุกทานเทอญ
...
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คํากลาวตอบ
โดย

พระราชสุทธิญาณมงคล
ขอประทานกราบเรียน พระเดชพระคุณหลวงพอธรรมราชานุวัตร เจาคณะภาค ๓
พระเถรานุเถระทุกทาน
ขอเจริญพรทานนายกสภามหาวิทยาลัย
ทานอธิการบดี
ศาสตราจารย ดร.พจน และคณบดี พรอมดวยคณาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุก
ทาน ทานผูมาในนามผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี ศึกษาธิการ คณะศิษยานุศิษย ทานรอง
อัยการสูงสุด พรอมดวยภรรยาและบรรดาญาติพี่นอ งทุกทานที่ใหเกียรติมาแสดงมุทิตาจิต
โดยที่มหาวิทยาลัยถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ใหอาตมาในวันนี้ ตรงกับวันครู
พอดี ทําใหอาตมานึกขึน้ มาไดวา เขาเรียนปริญญาตรี โท เอก กันไมถึง ๑๐ ปก็ได อาตมาใช
เวลาถึง ๔๐ ป กวาจะไดปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวันนี้
อาตมาเริ่มตนมาอยูที่วัดนี้ พ.ศ. ๒๔๙๙ จนเปนเจาอาวาส ก็ไดเริ่มพัฒนาตามคําสอน
ของพระพุทธเจา พัฒนาอะไร ไมใชสรางวัด สรางตึก สรางอาคารสถานที่ แต สรางคน แสน
จะลําบากเหลือเกิน ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน ฐานะเขาจะดีมปี ญญา ใหเขาแกไข
ปญหาชีวิตของเขาได ก็ขอเจริญพรพี่นองทุกทานวา พระพุทธเจาคือ เจาชายสิทธัตถะ ทาน
ไดตั้ง ๑๘ ดอกเตอร มีความรูสงู แตทําไมหนอเสด็จออกบรรพชา เพราะเหตุใด เพราะวิชานี้
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คือ วิชาแกปญหาชีวิต วิชาบําบัดทุกข ใหพนทุกข ไมมีครูอาจารยสอนนั่นเอง เมื่อพระองค
เสร็จบรรพชานั้น พระองคก็ได ๑๘ ศาสตรแลว จบหมดแลว ไมมีที่เรียนอีกแลว แตก็มีปญหา
ขึ้นมาวา ปญหาชีวิตเกิดขึ้นมาแลวจะแกอยางไร ทุกขเกิดขึ้นแลวจะแกอยางไร หาครูสอน
ไมได ทานจึงตองเสด็จบรรพชา ใชเวลาเรียนถึง ๖ ป แตก็ไดวิชาที่อานหนังสือไมมตี วั ใหมัน
ผุดขึ้นมาเอง เราก็เคยเห็นคนจีนมาอยูเมืองไทย อานหนังสือไมออกเลย อานหนังสือไมออก
เลย แตเปนเถาแกโรงสี เถาแกโรงเลื่อย เถาแกโรงน้ําแข็ง มีที่ดินที่จังหวัดสิงหบุรีนี้เปนพันไร
อานหนังสือไมมีตัว ก็ขอฝากทานคณาจารยและนิสติ นักศึกษาทั้งหลาย พระพุทธเจาสอนไว
ชัดเจน สอนใหเรียน ตามจริตทีช่ อบ ทานพูดถึงคันถธุระนี้ อาตมาซึ้งใจมาก มีลูกมีหลานตอง
ใหเรียนหนังสือ หาวิชาใสตัว เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง มีความรูจะไดออกไปสูงาน ฐานะก็
ดี จะไดมีปญ
 ญา จะไดแกปญหาชีวติ ไดในสังคมของคนไทย
วันนี้เปนวันครู เดี๋ยวนี้เด็กยุคใหมไมคอยกราบไหวครู ลืมครูบาอาจารย แตกอนนีถ้ ึง
วันพฤหัสก็ไหวครูดวยดอกมะเขือ ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกบานไมรูโรย แตก็ควรจะไหว
ดวย ๕ ประการ คือ หนึ่ง สักการะครู สอง เคารพครู สาม บูชาครู สี่ นับถือครู หา เชื่อฟงครู
สักการะครู ก็หมายความวาเอาใจใสครูของเรา เคารพ แปลวามั่นใจในครูของเรา
บูชา ก็คืออามิสบูชา ปฏิบัติบชู า ตอครูบาอาจารยของเรา นับถือ คือยึดถือครูขึ้นมาเปนหลัก
ปฏิบัติ เชื่อฟง ครูตลอดรายการ อยางนี้เรียกไดวา ไหวครูแน เดี๋ยวนี้ไหวครูอะไรกัน ขอ
ประทานโทษเอาเรื่องเกามาเลาใหม แตกอนนัน้ กอนเขาจะออกเลนละครลิเก จะตองไหวครู
กอน สิบนิว้ ประณมกมเกศา ทั้งครูพัก ลักจํา ครูพร่ํา ครูสอน แลวคอยเลน เดี๋ยวนี้ไมตองไหว
ครู เลนเลย มันถึงเลนไมดี บอกเรือ่ งไมดี บอกหนาพาทยใชไมได ถาเราออกแขกบางเรื่อง
บอกหนาพาทยไมดี ก็จะเลนไมดีตลอดชีวติ จะไมมีโอกาสเอาตราชั่งขึ้นมาดู เอาตราชูขึ้นมา
ชั่ง วัดแลววัดเลาเฝาแตวัด อยางนี้เปนตน
พระเดชพระคุณหลวงพอเจาคณะภาค ๓ ทานไปกับอาตมาหลายประเทศดวยกัน
อาตมาก็เคารพบูชาทานเหลือเกิน ทานแนวเดียวกับอาตมา ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน
สอนโรงเรียนราชินีลาง ราชินีบน สวนกุหลาบ ทุกโรงเรียนในกรุงเทพฯ รูจักหลวงเตี่ยหมด
พวกเราเดี๋ยวนี้นิยมไปไหวพระเปาหัว ลงนะหนาทอง เรียกกันวา มหานิยม อาตมา
ไมเชื่อวาเปนมหานิยม มหานิยมไมใชอยูที่พระลงนะหนาทองหลอกกัน แตอยูทกี่ ารมีวิชา
ความรู สังคมยอมรับ เขากับฝรั่ง ฝรัง่ ก็โอเค เขากับไทย ไทยก็โอเค ถาลูกไมมีวิชาความรูจะ
เขากับใครเขาได มีเงินกี่รอยลาน ก็ไมได อาตมาใชหลักนี้ เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง ตอง
เรียนพากเพียรขวนขวาย ตําราพระพุทธเจาชัดเจน
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ถาเกิดมาไมเรียน ไมรู ไมดู ไมเห็น แลวจะเกิดมาทําไม ถามีวิชาความรู จะติดตาม
ตัวไปทั้งชาตินี้และชาติหนา ขอยืนยันจากชีวติ ของอาตมาที่บวชมานานแลวเปนประกัน วา
เพื่อนของอาตมาคนหนึง่ สําเร็จปริญญาจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส แลวก็ตาย บานภรรยา
อยูธนบุรี มีลูกเล็ก ๆ ดวย เปนโรคหัวใจวายตาย กําลังเขียนหนังสือแลวก็ฟุบลงไปตาย
หลังจากนั้น ๕ ปมาเกิด แลวไดมาหาอาตมาที่วดั นี้เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๐ เขาอายุ ๑๑ ขวบ ถาม
อาตมาวาทานจําผมไดไหม อาตมาตอบวา หนูเปนใครละ ลูกใครละ เขาบอก ดอกเตอร
กฤษณไงละ ที่จบมาจากกรุงปารีสฝรั่งเศส เกิดมาได ๑๑ ขวบ จําความไดหมด แตภรรยาไม
ยอมเชื่อ เขาจึงบอกภรรยาวาขอหนังสือคืน ๓ เลม ไปเปดตูเลย นี่อาตมาเห็นชัด หนังสือ
ภาษาฝรั่งเศส ๓ เลม ขอกลับคืนแลวเขาก็ไปฝกเอาใหม จึงยอมรับวานี่เปนเพื่อนของอาตมา
เอง เพราะเขาบอกไดหมดวา อาตมาเคยใหสตางคเขากี่รอยบาท เมื่อวันที่เทาใดจําไดแมน นี่
ตายไปแลวก็เกิดรําลึกชาติได เพราะตายไปแค ๕ ปเทานั้น แลวตอมาก็ไปไดภรรยาอยูที่
ญี่ปุน นี่แหละทานทั้งหลายขอฝากไว มีลูกมีหลานใหเรียนไว ถาเราจบปริญญาตรี ปริญญา
โทในชาตินี้ ตายไปชาติหนาตองไดปริญญาเอกแน ถาชาตินี้ก็ไมไดเรียน อดีตก็ไมไดเรียน
ชาติหนาก็ไมไดเรียน แลวจะเปนอะไร นิสัยปจจุบันไมมีที่จะเขาโรงเรียนเขามหาวิทยาลัยได
พระพุทธเจาของเราเปนยอดนักพัฒนาที่สุด
แตทําไมไมเชื่อพระพุทธเจา
พระพุทธเจาบอกคันถธุระ มีลูกตองเรียนหนังสือ เรียนตามจริตที่ชอบ ไมใชนั่งวิปสสนาตาม
จริต ชอบอยางไรนั่งอยางนั้น เรียนตามจริตที่ชอบ เชน ชอบแพทยก็ตอ งไปเรียนแพทย ชอบ
วิศวกร ก็ไปเรียนวิศวกร ขอเจริญพรทานผูเปนบิดามารดา อยาขัดใจลูก ลูกตองการจะเรียน
อะไรก็อยาขัดใจตองตามใจ มิฉะนั้นจะเสียลูก อยางลูกนายพลโทคนหนึ่ง ลูกจะเรียนไมยอม
ตองอยางนัน้ ตองอยางนี้ แมกจ็ ูจี้จกุ จิก ลูกเลยออกไปอยูบา นเพื่อนจนบัดนี้ ลูกคนเดียวดวย
ขอฝากทานทั้งหลายไว จะยากดีมีจนเอาเรียนใหได นี่แหละคันถธุระ แปลวา เกิดมาตอง
เรียนวิชาทุกคน เพื่อติดตนไปในอนาคต แตเรานับถือศาสนาอะไรก็เรียนศาสนาดวย อยางนี้
เปนตน
ที่จังหวัดสิงหบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีครอบครัวหนึ่งพอเปนจับกัง แมรบั จางซักรีด ลูก
๕ คน ชอบสวดมนตภาวนา ลูกก็ทาํ งานรับจางที่โนนที่นี่ ก็ใหอาตมาฝากไปอยูที่ลอสแองเจ
ลีส เขาทํางานลางชามในรานอาหาร เอาเงินไปเรียนไดดอกเตอรหมด ๓ คนเลย สวน
นองสาวสองคนก็เปนแมคาขายทองอยูกรุงเทพฯ ทุกวันนี้ไปปลูกบานใหพอแมอยูท ี่บางกะป
พระพุทธเจาสอนตรงไหน เรียนใหรู ดูใหจํา เกิดมาไมรูเกิดมาทําไม คนไมมวี ชิ า
ความรูคนไรความหมาย ไมมีคาของคน ขอเจริญพรยุคใหมสมัยนี้เรียนสูงก็จริง ขอประทาน
โทษ แตราคาคนตก ไมมีคุณธรรมเลย ก็ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย โบราณทานกลาวไววา
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กันอยูที่แม แกอยูที่พอ กออยูที่ลูก ลูกเดี๋ยวนี้กอยาเสพติด กอเรื่องใหพอ ไดเดือดรอน บาง
คนก็กอวิชาการใหพอแมดีอกดีใจ กออยูที่ลูก ปลูกอยูที่ครู ความรูอ ยูที่ศิษย จะไดเปนมิตร
กัน
๔๐ กวาปของอาตมาไดทําใหคนเปนดอกเตอร ๗๐ กวาคนแลว ไปอเมริกา ๒๙ คน
ตองกลับมาแนนอน ยุโรปก็กลับมาแลว จบดอกเตอรทั้งนัน้ มีอยูคนหนึ่งแมเขาอยูโคกสําโรง
จบดอกเตอรแลวสมัครเขาทํางาน เขาเรียกพรอมกันหมด ๕ งาน เรียนหนังสือเกง สวดมนต
ไหวพระ พอแมดี
พอแมที่ดีเขาจะสรางความดีใหกับลูก ทําถูกใหกับหลาน รักใหถูกวิธี ทําความดีใหลูก
ดู เดี๋ยวนี้เสียใจดวย รักไมถูกวิธี ทําความไมดใี หลูกดู ทะเลาะกันใหลูกดู อาตมาคิดวาเด็ก
ที่มาจากพอแมสิ่งแวดลอมไมดี สอนดีอยางไรก็ตาม กลับไปบานก็แบบเดิม เพราะเปนที่พอ
แม ขอฝากผูปกครองนักเรียนดวย ดูแลลูกใหดี ใหมาก จะหวังแตครูเปนจะเปนไปไดยาก
เด็กติดยาเสพติดทั่วประเทศแลว อาตมาจึงไปสรางศูนยที่ขอนแกน ๓ ปเสร็จ หมดไป ๑๐
กวาลาน ดร.อํานวย วีรวรรณ ชวยราดยางถนนให
อาตมามาอยูที่นี้ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๙ มีคนแกอยู ๑๒๐ คน ก็สอนแบบเกา คลายกับ
หลับหูหลับตาสอน นั่งภาวนา นั่งภาวนา ทําบุญตักบาตร ทําบุญตักบาตร รวย รวย ลืมตามา
เหลือรอยคน ตายไปยี่สิบ หลับตาสอนใหม เหลือ ๕๐ หลับตาสอนใหม ลืมตามาเหลือแตเสา
ศาลาหรือนี่ เลยเลิกสอน อาตมาอยูนี่จนถึงบัดนี้ ๑๒๐ คนตายหมดแลว เลยแตงความขึ้นมา
วา คนแกมแี ตหงอกกับหงิก แลวก็งอเขาเมรุไป คนแกโกรธวา วาฉันหรือ เปลาขอประทาน
โทษไมไดวาอะไรหรอก แลวหงิกจริงหรือเปลาละ แลวก็งอเขาเมรุจริงหรือเปลาละ
เด็กกําลังงอกกําลังงาม กําลังเจริญวัยชันษา ตองรีบสอน เฉพาะปที่แลว ไมนาเชื่อนะ
อาตมาใหทุนการศึกษาและทําบุญกุศลอื่น ๆ ดวย เปนเงิน ๒๔ ลาน วันที่ไปที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยกอปลักษณ เรืองผกา ผอ.โรงเรียนสาธิต ก็บอกวาจะสราง
อาคารโรงเรียน อาตมาก็บอกเอาเลย อาตมาจะชวย สมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน แลว
ผูปกครองนักเรียนเขาก็จะชวย อาตมาจะวางแผนให และอาตมาก็ไดใหประเดิมไปกอนแสน
หนึ่งเอาไวเรียกเงิน
อาจารยกอปลักษณ เรืองผกา ทานเปนคนดีมาก เอาใจใสดีมาก แลวก็สอนกระทัง่ ลูก
ทานหลานเธอมา อาตมาบอกอาจารยอยากังวล คนเราจะสรางความดีตองลงทุนความ
ลําบาก สรางความชัว่ จะชอบลงทุนความสบาย กินสบาย นอนสบาย กําลังชั่วโดยไมรูตัว
สรางความดีตองมีอุปสรรค ตองมีคนมาขัดอยางโนนอยางนี้
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เรื่องการสรางศาลา เพื่อเปนที่ประดิษฐาน พระพุทธปญญาภิวัฒนธรรมฉัตรศรีนคริ
นทรวิโรฒ เพื่อเปนสิริมงคลแกชาวศรีนครินทรวิโรฒ และบุคคลที่ไดกราบไหว เห็นยังไม
เสร็จเสียที ในวันนี้ถามีมากก็จะชวยใหหมดเลย ก็ขอชวยไปแสนเดียวกอน ตัง้ ใจให ตองได
ตําราของอาตมาแมน ยิง่ ให ยิ่งได ยิ่งหวง ยิ่งอด เราไมหวง เราไมอด หมดก็มาเรื่อย ๆ
เมื่อปที่แลว อาตมาตั้งใจสวดธรรมจักรทุกวันที่ ๙ คิดวาไดเงินเทาไหรจะถวายใน
หลวงหมด เพียงแตตั้งใจยังไมทันไดถวายเลย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ถวาย
สังฆทานที่วัดนี้ถึง ๑๑ ครั้ง และเมื่อปที่แลวน้ําทวม รับสั่งใหนําขาวสารมาที่วดั นี้ ๑๙๐
กระสอบ บัดนี้นําเงินไปถวายแลว หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล หมอมอรพิน ทานเห็นวาหลวง
พอมีเงินนอย เลยเอามาชวยลานสาม อธิบดีกรมทรัพยากรฯ ทานจะเลื่อนไปเปน
ปลัดกระทรวง รวมทัง้ หัวหนากอง ก็ชวยผาปามาใหอีกลานกวา บัดนี้ไดถวายสมเด็จ
พระเทพฯ ไปแลว ๗ ลาน ๕ แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา แลวก็ซื้อรถถวายสมเด็จ
พระเทพฯ ๑ คัน เพือ่ ใชในโครงการราชานุเคราะหเด็กชายแดน
ขอเตือนใจทานทั้งหลายวา มีลูกใหเรียนหนังสือไว มีลูกหลานใหรวย สวย เกง เรง
กาวหนา กลา ประหยัด จงรักษาความสะอาด ฉลาดรอบคอบ ชอบระวัง ตั้งใจใหตรง ทรง
ศีลธรรม นําทางใหตรง ปลูกสติจะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล ไดผลอนันต ก็ขอฝาก
คณาจารยและนิสิตนักศึกษาที่มาที่นวี่ า เรามีวิชาความรู ก็จะเปนเจานายคนอื่นได ไมมีวชิ าก็
จะไปเปนขี้ขาเขา ความรูจึงเปนมหานิยม ตองหาวิชาใสตัว แตมีความรูต องคูกบั ความดีดวย
เอาแตความรูไมมีความดี ความรูก็ไรความหมาย ไมเกิดประโยชนสิทธิผลแตประการใด
วันนี้เปนวันครูก็ขออนุโมทนาสาธุการแกทานนายกสภา อธิการบดี ทานคณบดีทุก
ทาน ศิษยานุศิษย ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย และพระเดชพระคุณหลวงพอที่เคารพ เจาคณะ
ภาค รองภาค เลขาภาค ตลอดจนรองเจาคณะจังหวัด เถรานุเถระทุกทานจงเจริญงอกงาม
ไพบูลยในพระพุทธศาสนา ทานที่มีลูกมีหลานก็ขอใหรวยสวยเกง เรงกาวหนาชัดเจน ขอใหมี
สติปญญาแหลมลึก สามารถแกไขปญหาทุกอยางได ขอทุกทานจงเจริญดวย อายุ วรรณะ
สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด ขอใหสมความมุงมาดปรารถนา
ดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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