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ขอเจริญพรบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย ญาติธรรม ตลอดทั้งขอเจริญพรทานอุบาสก อุบาสิกา
ทุกทาน ตลอดทั้งทานพุทธศาสนิกชน และพี่นองชาวไทยทุกทาน วันนี้ถือวาเปนวันสําคัญของชีวิตทาน ใน
วันหนึ่ง ในวันนี้ที่พี่นองทุกคนไดมีโอกาสมาสโมสรสันนิบาต เรียกวา สโมสรสันนิบาต คิดถึงอดีตชาติที่ผาน
มาแลวหนึ่งวาระ หนึ่งป ๑๒ เดือน จะผานพนในวันนี้ ในฐานะเราเปนชาวพุทธและที่มานี้เปนอิสลามก็มี
เปนคริสตก็มี แตวันนี้ถือโอกาสมารับพรเหมือนกัน ถึงจะเปนตางชาติ ตางภาษา ตางศาสนาก็ถือวาเปนพร
อันประเสริฐตอชีวิตของทาน พรจากบุคคลผูมีปญญา พรจากบุคคลผูควรเคารพ ควรแกการนับถือและถือ
เปนหลักปฏิบัติ ก็ถือวาเปนพรอันประเสริฐของทาน ที่ทานตั้งใจมา ณ โอกาสบัดนี้นั้น ก็ถือวาเปนมงคลชีวิต
ไมเสียทีที่ไดเกิดมาในสากลโลกนี้อยางแนนอน ในยุคใหมสมัยนี้ ในยุคสมัยโลกาภิวัฒน ดีใจมากที่โลก
เจริญถึงขนาดนี้ เดินไปขางหนาไกลแสนจะไกลตามไมทันแลวที่จะตองเสียใจ ทีเ่ ราเสียใจอยูขอ หนึ่งที่ตาม
โลกไมทันเสียแลว โลกวิปริตและแปรผัน จนตามไมทันแลวเรียกวาโลกาภิวัฒน โลกเจริญถึงขนาดเราเดิน
ตามไมทันเสียแลว นาเสียใจดวย แตควรจะดีใจมากทานสาธุชนทั้งหลายเอย พี่นองที่รักทั้งหลายทั้งหญิงทั้ง
ชาย ควรจะดีใจเปนมหามงคลชีวิตเรามารวมผูกมิตร มารวมความคิด มาผูกมิตรดวยคุณธรรม ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป ทานจะไปรอดปลอดภัยไมมีเสนียดจัญไรแตประการใด ทุกทานทั้งหญิงทั้งชายมารวม
ความคิดกัน มาผูกมิตรดวยคุณธรรม อยาไปแตกแยกกันเลย จงแผเมตตาใหมากที่สุดในวันนี้ ใหแก
ศัตรู ใหแกโลกที่มันเดินเอียงซายเอียงขวา ใหโลกมันตรง เหมือนสายทางที่มันไมตรง คือเสนทางของชีวิต
สายทางขึ้นๆ ลงๆ คือพรหมลิขิตขีดขั้นชีวิตของทานเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลง เหมือนพระอาทิตยพระจันทร ผลัด
กันลง ผลัดกันขึ้น เดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็วัน รวดเร็วไปมากมาย
ก็ขอพี่นองทั้งหลายโปรดรณรงคความคิดของทานมารวมมิตรกันดวยคุณธรรม อยาไปแตกแยก
แตกกันเลย พี่นองอยาแตกกัน สามีภรรยาจงปรองดอง ญาติพี่นองใหเกียรติกันอยางสูงในโอกาสอันเปน
มหามงคลชีวิตเชนในวันนี้
โลกนี้เจริญไปไวมากนาเสียดายที่เราเดินตามไมทัน
ขอใหจติ ใจเจริญตาม
เหมือนมารวมคุณธรรมเชนในวันนี้ ขอใหทานทั้งหลายอยาไดแตกแยกในความคิด สามีภรรยาโปรดเปน
เพื่อนคูคิดมิตรคูกัน สามีภรรยาบานแตกสาแหรกขาด เพื่อนไมมีคูคิด ชีวิตไรคณ
ุ ธรรม ขอฝากตอไปวา
ขาดน้ําเราสิ้นชีวิต ขาดคูคิดชีวิตยังอยู นาดูคือโลกาภิวัฒน แตนาจะเรียกกันใหมวาที่ผานไปแลววา โลกา
พินาศ ใหมันพินาศไปเสียเพราะความเจริญขนาดนี้ แตขอใหเรามีจิตใจเดินดวยความปลอดภัย ในยุคใหม
พ.ศ.๒๕๔๑ นี้ ทานจะมีประโยชนในชีวติ ของทานอยางมากหลาย อยาใหชีวิตเราเปนหมันเสียเลย ชีวิตจงมี
ทรัพยากรชีวิตใหมากที่สุดเทาที่จะมากได มารวมความคิดกัน ลด ๕ วาง มาสราง ๕ รวม จะไดมารวมกัน
ชีวิตทานจะแจมใสตอไป ทานจะมีบริษัทหรือจะมีรานคาหรือธนาคารไมมีความสําคัญเทาไร อาตมาขอออก
ไตเติ้ลวา นักธนาคาร ผูบริหารโกงมันจึงลม ถาผูบริหารไมโกงไปรอด ขอทานผูมีปญญาโปรดคิดในวันนี้
เดี๋ยวอีก ๒๔ นาฬิกาก็หมดความคิดที่เราผานพนวิปริตผิดธรรมดาออกไปเสียนอกกายาและอินทรียหนาที่และ
การงาน ชีวิตทานจะไมเปนหมันจะไมไรสาระ โปรดมีน้ําใจกันตั้งแตบัดนี้ ที่อาตมากลาวแลว ขาดน้ําตายแน
ขาดน้ําสิ้นชีวิต ขาดคูคิดชีวิตยังอยู เปนคูกัน ทานจะมีเพื่อนคูคิดมิตรคูบาน ไมผลาญสมบัติแตประการใด
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นี่แหละลด ๕ วาง มาสราง ๕ รวม มารวมกันไดไหม พวกนักบริหารโกงเจงทุกราย นักบริหารไมโกง ไม
มีเจง โลกาภิวัฒนโลกเจริญแตโกงกันสะบัด บริหารใหเศรษฐีคนรวยกลายเปนคนจน แตทานทั้งหลายที่มา
วัดอัมพวันนี้ อาตมาจะชวยบริหาร เดี๋ยวจะสวดมนตบริหารใหทานรวยมหาศาล อยางต่ําก็คนละพันลาน
แลวก็ใหรัฐบาลกูตอไป โดยไทยชวยไทย ไทยรักไทย เรากูไทย รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทํานุบํารุงให
รุงเรืองสมเปนเมืองของไทย มารไมมีบารมีไมเกิดประเสริฐไมได มารคือตัวลองเขาลองเราดู หมดแลวเงิน
ทอง บานก็ไมมีจะสง เพราะเงินเดือน ๖ หมื่น เขาใหออกจากธนาคารออกจากบริษัท โทรศัพทมาบอก
หลวงพอหนูหมดทางแลวรถก็เอาไปคืนแลว บานที่สงก็ตองโดนยึดใหเขาไป กลับมาบาน หลวงพอคะหนู
กลับไปแลวหนูจะทําอะไร แมหนูทําอะไร แมหนูคาขาย ชวยแมหนูคาขาย เตี่ยก็ตายไปแลว นองยังอยู ๒
คน ชวยแมเขา บัดนี้กลับเชียงรายชวยแมคาขาย บอกหลวงพอคะหนูอายเขา ไปทํางานเงินเดือนตั้ง ๖-๗
หมื่น แลวอยูบานสวยหรู แตกลับไปชวยแมยกแบกหามเหมือนเดิม หนูอายเขา จําไวเลยสรางความดีอยา
ไปอาย อดทนเขาไว อันนี้เปนเรื่องของธรรมะ แตการขึ้นปใหมมันก็ไมมีอะไรใหม มันก็เกาอยูเสมอ ไมมี
อะไรดีและเปลี่ยนแปลงภาวะเลย แตเรามาศึกษาปฏิบัติชีวิตเปนขอคิด รณรงคความคิด มารวมมิตรกัน
ดวยคุณธรรม ชีวิตทานจะแจมใสในอนาคตตอไปอยางแนนอน โดยวิธีปฏิบัติของทาน ทายก ทายิกา
ในวันนี้ถูกตองทางครรลองของชีวิต มีการใชหนี้สงฆ มีการอโหสิกรรมตอพระรัตนตรัย ตอ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ตลอดทั้งรุกขเจดีย ตลอดทั้งพระปจเจกพุทธเจา ขอขมาลาโทษหมด
และก็ใชหนี้สงฆ เปนความจริงของชีวิตแลว แตเราตัวเองก็ไมใชหนี้ตัวเองเลย ตัวเองก็เปนหนี้ตัวเองอยู
เหมือนกัน หนี้ที่ใชไมหมดคือ หนี้บุญคุณพอแม หนี้บุญคุณครูบาอาจารย ไมมีทางหมดแนนอน เราจึงทํา
พิธีกอนขึ้นเปลี่ยน พ.ศ. เปลี่ยนศักราชใหม หรือ ค.ศ.ใหมก็ตาม ตามสากลนิยมที่เราทํานี้ ยุคเกาก็คือ
เดือนเมษายนเปนเดือนหนึ่ง คือเดือนหาเปนเดือนหนึ่ง แตสากลทั่วโลกเขาเอาวันที่ ๑ มกราคม เปนเดือน
ตนไปตามคริสตศักราช ไปตามวาระโอกาสของโลกนิยม เราจึงไดตามเขามาหลายสิบปแลว แตกอนนี้เราถือ
เมษายนเดือนหาเปนเดือนหนึ่ง เวลาพระจะบวชก็เดือนหาเดือนหนึ่ง เดือนหา เดือนหก เดือนเจ็ด เดือน
แปด เดือนเกา เดือนสิบ ๖ เดือน แลวก็ทําบุญครึ่งป ทําบุญสารท ขาวสารทแปลวา แมโพศรี แมโพสพ
แมนพดารา ใหขาวปลาอาหารเฟองฟูเจริญรุงเรือง ขอสมาลาโทษตอพระแมคงคา พระแมธรณี ที่เราได
ปสสาวะ อุจจาระ ลงแมธรณีและคงคา เปนบาปเปนกรรมทั้งนั้น ถาเรามาอโหสิกรรมไดนี้ทานจะหมดเวร
หมดกรรมแนนอนที่สุด แลวโยม พ.ท.วิง รอดเฉย ก็ไดนําครบถวนขบวนการของวันที่เราจะหมดเวรหมด
กรรมกันในวันนี้ ใชหนี้สงฆ
เมื่อสมัยกอนนานมาแลว อาตมาเปนเด็กนักเรียน ยายไปทําบุญที่วัดศรัทธาภิรมย ยายจะตอง
ใหเอากอนดินใสไปขางละ ๒ กอน เราบอกยายใสไปทําไปหนักเปลาๆ เอาเถอะไมเปนไปเอาไปกอน ไมเห็น
มีใครเขาไปทําบุญเอาดินใส ไปถึงวัดแลวจะบอก เราหาบแทบตาย บางทียายตามไมทันเราหนักมากก็เอา
กอนดินทิ้งเสียบาง พอไปถึงวัด ยายบอกวาทําไมกอนดินลดนอยลงไป ยายไมรูเรื่องหรอกผมหาบมันก็
กระฉอกออก ดินมันก็แตกหลนไปบาง แทจริงเราเอาทิ้งมันหนัก ไปถึงวัด ตรงนี้เปนหลุมเปนบอเทใสลงไป
แลวก็เอาไมทุบเกลี่ยใหเรียบ นี่โงอยูบานเดียว โงนี้ดีไมมีบาป ไอคนฉลาดมีบาปเลวราย ไมใชนักปราชญ
นี่ยาย ยายทําอะไรไมไดก็จะบนใหเราฟง หลานเอย ยากแทเราไมเคย งายแทเราเคยแลว เปนบทที่เรา
จะตองจดจํา ยากแทเพราะเราไมเคย พอฝกแลวเหมือนเรามานั่งกรรมฐานเคยแลว งายแท เสียงหนอก็งาย
ยากแทแตไมเคย ไมเคยฝก พองหนอง ยุบหนอ หลวงพอคะ มาตั้งหลายเที่ยวแลวไมไดเรื่องเลย พอง
หนอ มันไมหนอ มันยุบ ยุบยังไมทันหนอ มันพอง เลยฉันก็เอางายๆ พอง... ยุบ... พอง... ยุบ... มัก
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งายที่สุด มักได พวกปฏิบัตินี้มักงาย เรียน ม.๑ ถึง ม.๖ ใชเวลาตัง้ ๖ ป มาแคนี้ พอง... ยุบ... พอง... ยุบ
... เสียงหนอ ๆ มึงดากูหรือ เสียงหนอ มึงดากูนอยไป ก็อยูบานนี้มาไมมีใครมาเหยียบจมูกเลยนะ
ออกไปก็เลยตบเปรี้ยงไปเลย ตบไปแลวตํารวจจะมาจับ เดี๋ยวๆ กลับมาเสียงหนอๆ โกรธหนอๆ ไมทันกิน
แลว ไปโรงพัก ก็ขอเจริญพรวาเรามาฝกความอดทนแลวก็วิกฤตการณเชนนี้ เกิดกุลียุคโปรดไดทํายอนหลัง
ไปถึงพอแมเรา พอแมเราทําอยางไรโปรดทําตาม อยางที่โยม พ.ท.วิง กลาวแลวถูกตอง องคนี้โดนมาแลว
ยายก็บอกพอพระเทศนแลวหนูนั่งเฉยๆ พอพระเทศน ปากเทารูเข็ม มือเทาใบตาล คือเปรตบาง หนูเอยมา
สมัยกอนเราเปนเด็กไมมีรองเทา ตองลุยโคลนมา ถึงศาลาตองมีอางลางเทา ตองลางเทาอยูที่ตีนศาลากอน
แลวคอยขึ้น ตองมีเช็ดเทาดวย เวลาเรากลับบานดินที่วัดเปนโคลนมันก็ติดเทาไปดวย ยายบอกวานี่บาป
ตองเอาดินไปใสที่วัดถึงจะหาย หรือตรุษสงกรานตก็กอพระเจดียทราย ขนทรายเขาวัด ตักทรายเขาวัดถึงจะ
หาย ถึงจะพนหนี้สงฆ เดีย๋ วนี้สบายมากไมตองใชเทาเหยียบหรอก ลักขุดดินวัดไปขายเสียเลย ไมบาปหรือ
วัดครึ่งหนึ่ง กรรมการครึ่งหนึ่ง สมภารอีกครึ่งหนึ่ง เอาดินไปขาย สวนมากจะอยูที่ไหน กรุงเทพฯ มีไหม
กรุงเทพฯ ดีมากไมเคยทําบาปเลย สาธุ ดีมาก แตเอาที่วัดใหเขาเชา สรางตึกหมด ไปดูไดในวัดไหนมี
รายไดมีเรื่องเยอะ ทําไมมีเรื่อง อันนีไ้ มขอตอบ วัดนี้ไมมีรายได ไมมีปูชนียสถานอะไร แคเงินเดือน
อาตมาเดือนละ ๔-๕ แสน ถาองคไหนอยากจะเปนสมภารมาเลย เราจะไดลาไปขอนแกน จะใหเปนสมภาร
เดือนละ ๕ แสนใครจะเปนไหม ไปหาพระมาจะใหเดือนละ ๕ แสน นี่ขาว ๑๐ กระสอบหมดไปแลว นี่
แหละเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตน บางทีเราเอาของสงฆไปก็เปนบาปเหมือนกัน ยกตัวอยางใหเห็นชัดเจน
มาก พระเฟอ งที่บานนี้ หลวงตาออนทานปลูกนอยหนาไวเยอะที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม มีนอยหนาเยอะ
แตกอนเปนปา หลวงตาออนแกมาแลวก็ถาก แลวก็ปลูกนอยหนา ปลูกอยูในที่ดินของวัดเปนที่ดินของสงฆ
ถาหากจะอนุญาตสงฆตองอนุญาต แตหลวงตาเฟองลักของหลวงตาออนเขาบานไปทุกวัน มรณภาพที่ศาลา
หลักโนน แลวก็เปนเปรต เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู แพทยหญิงบุญเยี่ยม มานั่งปฏิบัติกรรมฐาน มาขอสวนบุญ
เดี๋ยวนี้ยังอยู อํานาจโลภะ เอาของสงฆไป แลวก็เปนเปรตได
ขอเจริญพรทานทั้งหลายที่ถวายอาตมา อาตมาจะตองดูซองกอน ถวายสงฆจะไมนําไปใชอะไร
เลยนะ เปนบาป ใชหนี้สงฆนี้จะไมนําไปใชอะไรนะ ตองไปใชหนีใ้ หสงฆมีประโยชนดวยปจจัย ๔ ถาบอก
ถวายสวนตัวหลวงพอตามอัธยาศัย เดี๋ยวไปสรางขอนแกน ไปสรางที่โนนที่นี่บาง ก็หมดไปแลว ๑๑ ลาน
ไมใชที่โยมถวายเปนของสงฆนะ เปนของสวนตัว ก็ถามโยม พ.ท.วิง ไดที่เราสวดธรรมจักรกันทุกวันที่ ๙
เปนเวลา ๒ ปเต็ม ถาเปนตัวอาตมาหรือโยมมารวมถวายในหลวงใหหมด ถาบอกวาถวายสงฆจะไมแตะตอง
ถวายผาปาจะไมแตะตอง ภิกษุสังฆัสสะ ไมใชสวนตัวนะ เลยก็ไมนาเชื่อนะ สัก ๒ ลานก็เหลือกินเหลือใช
แลววัดบานนอกคอกนาอยางนี้ เลย หมอมเจาสุภทรดิศ ดิศกุล และหมอมอรพิน ทราบเขาก็นํามาให
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ตอนนั้นเปน ผอ. รวมกับคณะมาทอดผาปาไดอีก
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไดโนนนิดนี่หนอยรวมแลว ๗ ลาน ๕ แสน ถวายผานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ถวายในหลวงเปนทุนชัยพัฒนาตอไป แลวก็เราใหไปนั้น
ในที่สุดในหลวงก็ไดถวายสังฆทานเปนครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๕ ธันวามหาราช ป ๒๕๔๐ มีขาวสาร
๒๐ กระสอบ ที่ทานทั้งหลายมารับประทานกันนี้ ขาวสารในหลวงนะ ยังไมหมดก็คงจะหมดวันนี้ เมื่อวัน
กอนก็ ๑๐ กระสอบหมดไปแลว แตไมหมดจริง ที่โยมรับประทานไปนี้เดี๋ยวขาวสุกมันจะกลับมา ขาวสุ
กลับมาเปนขาวสารอีก ไมไดหมายความวาใหโยมมาถวายนะไมไดบอกบุญ ถาเปนไปไดก็ใหพิจารณาดู ป
ใหม ๒๕๔๑ ขอใหงอกดวยจิตใจ ทานอยาพูดเรื่องจนนะ ขอบิณฑบาตเสีย เปนไงขายดีไหม ตั้งแตเชายัง
ขอคิดวันปใหม

๓

ไมมีใครมาซื้อ อยาพูดอยางนั้น ถึงไมมีคนซื้อเลย เทวดามี เปนไงเมื่อเชาตายเลยยังไมไดกินขาวเลยจะ
เที่ยงแลวหรือนี่ หยิบขายไมหวัดไมไหว
ขอเจริญพรวา ใหอโหสิกรรมกอน แลวก็ญาติโยม สามีภรรยาจะมีเจริญกรรมฐาน ถามีคุณ
พอคุณแมอยูบานเดียวกัน ขอกราบลาทานเสียกอน มาบําเพ็ญศีล และบวชใหคุณพอคุณแม โยมผูหญิง
บวชใหคุณพอคุณแมได แทนคาขาวปอนน้ํานมแมได โดยปฏิบัตไิ ตรสิกขา ๓ ถาเปนพระนุงเหลืองหม
เหลืองไมปฏิบัติไตรสิกขา ๓ ศีล สมาธิ ปญญา ไมมีเหมือนไมไดบวช ไมไดปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา
ขนาดที่มานี้เดี๋ยวนี้เปนอธิบดีหรือรองอธิบดีไปแลว อายุรวม ๕๐ ป แมผูกคอตายเขาไมทราบ ตอนแมผูก
คอตายเขายังคลานอยู เลยนาเลี้ยงไว ผูกคอตายที่เตียงเขานอน จนเขามีอายุตั้ง ๔๐ เปน ซี ๗ ตอนนั้นมา
นั่งกรรมฐาน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒ มานั่งกรรมฐาน ๗ วัน ไดผลกลับไปฝน แมมาเขาฝน แมตอนที่ตายยังสาว
อายุประมาณ ๒๒ รูปที่มาเขาฝนเหมือนอายุ ๒๒ ไมแก จําไว เปนสภาพนั้น ลูกเอยแมตกนรกเพิ่งจะได
ขึ้นจากนรกวันนี้ เขาใหอภัยวันโกนวันพระวาลูกของเจาไปนั่งวิปสสนากรรมฐาน รอนถึงจักรินทรเทวราช
เทวทูตแหงเทาเวสสุวรรณ บอกหมดเวรหมดกรรมแลว ลูกเธอชวยเธอได ก็ไดขึ้นจากนรกมาเขาฝนลูกสาว
แลวก็บอกวาลูกเอย แมที่อยูนั้นคือนา แมผูกคอตายเมื่อเธอยังคลานอยู ที่แมตองผูกคอตายนั้น พอเจาไป
ชอบผูหญิงทีบ่ างกะป ตรอกนั้นตรอกนี้ บานเลขที่นี้บอกหมด แลวแมก็ไมไดวาอะไรกับพอเจาเพราะรับ
ราชการมาดวยกัน แตนาเจาชักปนไลยิง เพราะบานที่อยูนี้เปนบานนา นาประสาทไมคอยดี ไมไดเรียน
หนังสืออะไร แลวแมก็ผูกคอตายตกนรก ทําบุญไมไดกินเลย ตองไปกินหนอนตามกองขยะ ไมมีอะไรกิน
ขอฝากญาติโยมกรรมฐานไวดวยเปนญาติ เปนพอแม เปนลูกก็ตาม ถาฆาตัวตายไมตองทําบุญหรือไมไดรบั
ตองเจริญกรรมฐานเปนที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา แลวก็บอกวาลูกเอยโปรดไปใชหนี้เพื่อนแมหนอย อยู
ตรอกนั้น ชื่อนั้น ตอนแมกอนจะผูกคอตายไปยืมเงินเขามา ๔๐๐ บาท แลวก็ซื้ออะไรไมทราบเพราะนาไมให
เพราะอยูกับนา เงินก็ยังไมไดใชแลวแมก็มาผูกคอตาย ไมไดเสียใจโดยที่ไมไดถูกกับพอเจาหรอก เสียใจนา
ไลพี่เขยออกจากบาน เลยเขาก็ไปไมกลับมาบานอีก แมเสียใจตรงนี้ ก็ผูกคอตายตรงที่เตียงเจานอนนั่น จํา
ไวถาผูกคอตาย ฆาตัวตาย ตอนอายุเทาไร การฝนรูปรางจะตองเหมือนวันนั้น ไมแก แตลกู นี้อายุ ๕๐
แลว แตแมที่มาเขาฝนยังสาวกวาลูก ตรงกับรูปที่อยูขางฝา แลวแมก็ฝากเพชรฝากสรอยไวกับนา เขาใหเจา
หรือยัง ในฝนบอกยังไมไดให แลวก็อยาลืมเอาเงินไปใหที่แมยืมเขามา แมขึ้นจากนรกไดเพราะเจามานั่ง
กรรมฐานที่วัดอัมพวัน ๒ ครั้ง ผีรูจักวัดอัมพวันดวยนะ แตคนไมคอยรูจักวัดอัมพวัน ในที่สุดตื่นขึ้นมาตี ๔
แมไมใชแมหนูใชไหม แลวพอไปไหนละ พอตายไปนานแลวตั้งแตเอ็งยังไมเกิด เอะพูดไดยังไง นาคนนี้
เบลอๆ เปนโรคประสาท ยังเคยมาที่วัด บอกวาสรอยทองยังอยู ที่แมยังไมใหเจาเพราะเจายังไมแตงงาน
เพราะบาน ๒ หลังนี้แมตองยกใหเจาอยูแลว แมไมไดแตงงาน พอแมก็ยกสมบัติใหเพราะไมไดเรียนอะไร ก็
ใหเฉพาะแมเจาเรียนมาจนจบปริญญาโท นี่แหละทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย แลวก็มาเลาใหอาตมาฟง
ทีแรกโทรศัพทมา แลวก็ไปหาเพื่อนของแมที่ยืมเงินมา ๔๐๐ บาท เพื่อนก็บอกวาไมตองเอามาให ตอนงาน
ศพแมเจาที่ตั้งวัดโสมนัส แมไปบูชาแลวอโหสิกรรมแลว ไมเอาคืน ลูกไมตองเอามาให แลวเขาก็เลื่อนขึ้น
เปน ซี ๘ เปนรองอธิบดีตอไป
และการปฏิบัติกรรมฐานี้ เปนการแกปญหาชีวิตไดอยางดีที่สุด ก็จะใกลเวลาที่จะไดเจริญพระ
พุทธมนตกันแลว เพื่อใหทานไดเปนสิริมงคลมิ่งขวัญ ก็จะขอใหขอคิดในวันขึ้นปใหมสักเล็กนอยตามที่
อาตมาไดจดไว ในวันคลายวันขึ้นปใหมก็ดี ไมมีอะไรดีเทาไรนัก ที่วาจะเกิดวิกฤติการณภัยแลง เกิด
แผนดินไหว คนจะตายเปนจํานวนมาก ถูกตองตามหนังสือพิมพ เครื่องบินก็จะตก อุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้น
ขอคิดวันปใหม

๔

ตามที่เขาทํานายทายทักไว แตโดยวิธีปฏิบัติแลวไมไดเปนเชนนี้ ฟงใหดีเกิดกุลียุค จะรบราฆาฟน คนจะ
ตายกันเปนจํานวนมากรอยละ ๘๐ ตายทุกประเทศ ขั้วโลกเหนือก็จะละลายเปนน้ําทวม ถูกตอง โดยวิธี
ปฏิบัติแลวมิไดเปนอยางนั้นเสมอไป ถาเรารวมพลังกันสวดมนตไหวพระ หลบเขารมโพธิ์รมไทร เจริญสมาธิ
ภาวนา รับรองทานไปรอดทุกราย แลวรับรองวาทานจะไมจน
ขอใหญาติพี่นองทุกคน สวดมนตพาหุงมหากา แผเมตตา แลวเจริญกรรมฐาน รับรองขายดิบ
ขายดีแนนอน ตรงนี้เปนจุดแก แตทานทั้งหลายไมไดสนใจกรรมฐาน ไมสนใจสวดมนตไหวพระ สวดมนต
เปนนิจ อธิฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรมกอนแลวคอยแผเมตตา ทานจะไดผลสมความปรารถนา เชน
ยกตัวอยาง ฝรั่งที่อยูลอนดอนและสวิตเซอรแลนด บัดนี้ขายดิบขายดี บางทีรานคาดวยกันที่อยูในตลาดนี้
รานี้ขายไมไดเลย รานนี้ก็ขายไมได รานนั้นขายไดดี ก็เปนเพราะอะไร เปนเพราะเหตุนี้ ตองแกตรงนี้
หมั่นสวดมนตไหวพระ ขอพรเทพเจา ขอพรพระรัตนตรัย ขอพรบิดามารดา อยาใหมีอันตรายเลย คือ
๑. กิเลสันตราย อันตรายเกิดจากกิเลส โลภ โกรธ หลง เปนอันตราย
๒. วิปาอันตราย อันตรายจากวิบากกรรมเมื่อชาติกอนที่ทําไว เกิดอันตรายในชาตินี้แน
๓. กัมมันตราย อันตรายจากกรรมที่ทําชั่ว กรรมที่ทําชัว่ เปนอันตรายในปจจุบันนี้
๔. ทิฏฐันอันตราย อันตรายจากทิฏฐิที่ผิด จะเปนอันตรายในปจจุบันนี้
๕. อริยูปวาทันตราย อันตรายเกิดจากจวงจาบพระอริยเจา บิดามารดา ครูบาอาจารย ผูมี
บุญคุณ จะเกิดอันตรายทันที
ถาเราเวน ๕ ประการนี้แลว จะไมมีอันตรายเลย ถาคิดไมดีกับแมทานจะแยลงไปนะ โอแมเรา
ไมดีเลย เทานี้นะเจงเลย อริยูปวาทันตราย เกิดอันตรายในปจจุบันนี้แนนอน ไมตองไปเอาในชาติหนา
ยกตัวอยางใหเห็น วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี มาอบรมที่นี่แลวก็เลนกองที่หนาโรงเรียน กินเหลากัน ตอย
ปากครูฟนหัก ๒ ซี่ ครูก็อโหสิกรรม ครูไมโกรธเพราะเขาเมา อาตมาก็บอกหนูเจาจะเปนอันตรายนะเพราะ
ตอยครู ผมเมาครับ อโหสิกรรมกับครูซิ บอกไมอโหสิกรรม พอ ๗ วันเทานั้น อาตมาก็เตรียมผาไตรและ
เงินอีก ๓ พันบาท เตรียมไปเผาศพที่วัดเชิงทา จ.ลพบุรีนี้ ขับรถมอเตอรไซดที่ทาวุง รถสิบลอเลี้ยวออกมา
ชนตายคาที่เลย จวงจาบผูมีบุญคุณ เปนอันตรายเห็นทันตา ขออยาใหมีอันตราย ๕ ประการนี้
กิเลสันตราย โลภ โกรธ หลง เปนอันตรายปจจุบันนี้ แลวเราก็กําหนดจิต โลภ ก็กําหนด
เสีย กําหนดที่ลิ้นป โทสะเกิดก็กําหนดโกรธหนอ ทานจะไมเปนอันตรายในปจจุบันนี้ โมหะไมไดมองหนา
ใครเลย ทานจะเปนอันตรายนะ ไมเคารพผูใหญ ไมเคารพผูบังคับบัญชา ไมเคารพพอแม ครูบาอาจารย
เปนอันตรายได
วิปาอันตราย วิบากกรรมเมื่อชาติกอนเปนอันตรายทันที ถาไมแกดวยกรรมฐาน
กัมมันตราย กรรมเกิดจากการกระทําชั่วของตัวเอง
ทิฏฐันอันตราย เกิดทิฏฐิที่ผิด
อริยูปวาทันตราย จวงจาบผูทรงศีลทรงธรรม ผูมีบุญกุศล เถียงพอเถียงแม พอแมนี้เปนอริย
เจา เปนอรหันตของลูก คิดวาแมเราไมดีเทานี้เจงเลย เชน อยาไปเขาขางแมนะ คิดวาพอเราไมดี แลวก็
เกลียดพอตามแม ไมพูดกับพอ ตัวเองในไมชาถูกรถชนเปนอัมพาตจนบัดนี้
ขอใหขอคิดไวในปใหมนี้ อีกไมกี่ชั่วโมงแลวก็จะหมด พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่เราเรียกวาสิ้นปเกา
ซึ่งปนี้ตรงกับวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ แลวก็อกี ไมกี่นาทีก็จะถึง ๒๔ นาฬิกาเปนวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ประเทศไทยกําหนดเอาที่ ๑ เมษายน เปนวันขึ้นปใหมมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๒ และมา
ขอคิดวันปใหม
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เปลี่ยนมาเปนวันที่ ๑ มกราคม ตามแบบสากลตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๔ จนถึงปจจุบันทุกวันนี้ เมื่อถึงวันขึ้นป
ใหมในแตละปโดยแตละทุกคนก็มีความหวัง โดยหวังวาชีวิตในปเกาคงจะดีกวาปใหม จึงนิยมทําบุญใน
เทศกาลวันขึ้นปใหมบาง บําเพ็ญกุศล เจริญพระกรรมฐาน สวดมนตไหวพระบาง ก็เปนการสงทายปเกา
ตอนรับปใหม ซึ่งการทําบุญสงทายปเกาตอนรับปใหมนั้นมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
๑.เพื่อการฉลองชีวิตของตนเอง ที่รอดพนความตายในปเกามาไดแลว และเปนการตอนรับชีวิต
ใหมในปใหม
๒.เพื่อเปนการฉลองความสําเร็จแหงกิจการงานตางๆ ที่ดําเนินงานมาไดราบรื่นเรียบรอย ผาน
อุปสรรคตางๆ มาได และเปนการสรางบุญใหม สําหรับชีวิตและกิจการใหม
๓.เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศล แสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ และอุทิศใหสงฆ ใชหนี้
สงฆเปนตน
๔.เพื่อเปนการรักษาประเพณีอันดีงามใหคงอยู และเจริญยั่งยืนสืบไป
๕.เพื่อเปนการรวมสังสรรคในหมูบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย
จะเปนเพื่อนบานก็ดีไดทําบุญ
รวมกัน บําเพ็ญกุศลรวมกัน บางทานก็สนุกสนานรวมกัน เปนการสรางความสามัคคี
ความจริงปเกา และปใหม ก็เปนเพียงการสมมติ เพื่อใหมีสติจะไดไมประมาทในชีวิต ซึ่งป
พ.ศ.๒๕๔๐ ที่จะกลายเปนปเกาในอีกไมกี่นาทีขางหนานี้ ครั้งหนึ่งเราเคยสมมติวาเปนปใหม เราเคยมีความ
ดีใจ และความหวัง และหลายคนคงจะไมสมหวังในสิ่งที่หวังในป ๒๕๔๐ ที่ผานไปแลว เมื่อไมสมหวังในป
๒๕๔๐ ก็เลยฝากความหวังไวกับปใหมที่จะมาถึง คิดและจะทําอยางนี้ปแลวปเลา จัดวาเปนคนที่ประมาท
มีคําอยูคําหนึ่ง คือคําวา เจริญวัย ซึ่งตามความเขาใจของคนทั่วไปหมายถึง วัยเจริญขึ้นโดยมุง
ทางความพัฒนาทางดานรางกาย แตความจริงแลว คําวาวัย เปนภาษาบาลี แปลวา เสือ่ มไป เจริญวัย
จึงหมายถึงวา ความเสื่อมเจริญ ความเสื่อมเพิ่มขึ้น ซึ่งปใหมนั้นก็เกี่ยวของกับวัยหรืออายุของคนเรา เพราะ
ทําใหคนเรามีอายุหรือวัยเพิ่มขึ้นตามปที่เปลี่ยนไป
ชีวิตของคนแบงออกเปน ๓ ระยะ คือ ระยะตน ระยะกลาง และระยะสุดทาย
๑.ระยะตนของชีวิต เรียกวา ปฐมวัย นับตั้งแตเกิดจนถึงอายุ ๒๕ ป
๒.ระยะกลางของชีวิต เรียกวา มัชฌิมวัย นับตั้งแตอายุ ๒๖ ถึง ๕๐ ป
๓.ระยะสุดทายของชีวิต เรียกวา ปจฉิมวัย นับตั้งแต ๕๑ ปขึ้นไป
นักปราชญทานสอนคนเราใหพยายามสรางประโยชนตามวัยทั้ง ๓ ดังตอไปนี้
๑. ปฐมวัย ใหรีบเรงศึกษาหาความรูใสตัว บอกใหลูกเรียนหนังสือ วัยปฐมนี้สําคัญมาก
๒. มัชฌิมวัย ใหเรงกอสรางตัว และสรางฐานะเปนหลักฐาน
๓. ปจฉิมวัย ใหเรงสรางคุณงามความดี คือทําบุญไว เพื่อเปนเสบียงเครื่องเดินทางตอไปของ
ตน และเปนตัวอยางแกอนุชนคนรุนหลัง
ผูที่ไมไดสรางประโยชนตามวัย ยอมเสียใจและเสียดายเมื่อผานพันวัยนั้นๆ แลว เชน เปนเด็ก
ไมสนใจการศึกษาเลาเรียน เมื่อโตขึ้นไมมีวิชาความรูเปนเครื่องเลี้ยงชีวิตแลว ยามที่มีกําลังไมรีบเรงสราง
ฐานะ เมื่อหมดกําลังแลวยอมเปนคนอนถา คือไมมีที่พึ่ง ถึงวัยใกลตายควรรีบเรงทําบุญ แตกลับมา
ประมาทมัวเมาในเรื่องอื่นเสีย จะตองโศกเศราสงสารตัวเองเมื่อจะสิน้ ชีวิต
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ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่เราจะเรียกวาปเกา ก็กําลังจะผานพนไปแลว กอนจะถึงป พ.ศ.๒๕๔๑ ที่เรา
จะเรียกวาปใหมนั้น ขอทานสาธุชนทั้งหลายลองมาพิจารณาตัวเองวาปที่ผานมา ไดทําอะไรเปนชิ้นเปนอันบาง
โดยเฉพาะใหพิจารณาตัวเองวาไดเปนมนุษยจําพวกไหน ๕ จําพวก ที่อาตมาไดกลาวมาแลวหลายครั้ง
๑. มนุสฺสเปโต ไดแก มนุษยเปรต หมายถึง คนที่มีรางกายพิกลพิการมีอาการไมครบ ๓๒
ตองขอทานเลีย้ งชีวิต เปนอยูลําบากและอด ๆ อยาก ๆ ซึ่งคลายกับลักษณะและความ
เปนอยูของเปรต
๒. มนุสฺสติรจฺฉาโน ไดแก มนุษยดิรัจฉาน หมายถึง คนที่มีรางกายสมประกอบ มีอาการ
ครบ ๓๒ มีกําลังเรี่ยวแรง สติปญญา แตไมทําการงานเลี้ยงชีพเอง คอยแตอาศัยผูอื่นกิน
ไปวัน ๆ มีพฤติกรรมเหมือนสัตวเลี้ยง
๓. มนุสฺสเนรยิโก ไดแก มนุษยสัตวนรก หมายถึง คนที่มีความประพฤติหยาบชากระทําการ
ทารุณเบียดเบียนฆาฟนผูอื่น หากินโดยโจรกรรม ฉอสงฆ บังศาสน ฉอราษฎร บังหลวง
ประกอบอาชีพไมสุจริต จนในที่สุดตองติดคุกติดตะรางเหมือนสัตวนรก
๔. มนุสฺสภูโต ไดแก มนุษยแท หมายถึง คนที่มีความประพฤติดีงาม รักษาศีล ๕ โดย
เครงครัด ไมสรางความเดือดรอนใหแกตนและคนอื่น
๕. มนุสฺสเทโว ไดแก มนุษยเทวดา หมายถึง คนที่มีความประพฤติดีเยี่ยม มีหิริ คือความ
ละอายตอบาป โอตตัปปะ คือความเกรงกลัวตอบาป ทั้งมีนิสัยบําเพ็ญทาน รักษาศีล
และเจริญภาวนาประพฤติตนดีเลิศคลายเทวดา
เมื่อไดพิจารณาดูตัวเองในรอบปที่ผานมาวาตนเองเปนมนุษยจาํ พวกไหน ถาเปนจําพวกที่ไมดีก็
พยายามเรงสรางคุณงามความดี ใหสมกับที่ไดชื่อวาเปนมนุษย ซึ่งแปลวาผูมีใจสูง คือ สูงดวยคุณธรรม แต
หลายคนอาจจะนึกนอยใจวาในรอบปที่ผานมาตนเองไดพยายามทําแตความดี แตทําไมจึงไมไดรับผลแหง
ความดี ที่จนก็ยังจนอยูเหมือนเดิม ชีวติ ไมมีอะไรดีขนึ้ ถึงกับบางคนตองพูดวา “ทําดีไดดี มีที่ไหน ทําชั่วได
ดี มีถมไป” การทําดีที่จะใหไดรับผลของความดีตอบแทนนั้น ตองประกอบดวยเหตุ ๔ ประการ คือ
๑. ทําดีใหถูกเวลา
๒. ทําดีใหถูกสถานที่
๓. ทําดีใหถูกบุคคล
๔. ทําดีใหติดตอกันเสมอตนเสมอปลาย
คนที่ทําดีแลวไมไดดีนั้น สวนมากทํากันผิดหลัก เพราะทําดีไมถูกเวลาบาง ทําดีไมถูกสถานที่บาง
ทําดีไมถูกบุคคลบาง และทําดีไมติดตอกัน เมื่อไมไดรับผลของความดีสมความมุงหมาย จึงเสียใจนอยใจ
ถึงกับบนตาม ๆ กันวา “ทําดีแลวไมไดดี” ก็ขอใหพิจารณาถึงการกระทําของตนเองกอนวาที่ตนทําดีแลวนั้น
ถูกตองตามหลักการทําความดี ๔ ประการหรือไม
ไมวาทานจะอยูในวัยไหน เปนมนุษยจําพวกไหน ไดทําดีแลวหรือยังก็ตาม ขอคิดที่อยากจะฝาก
ไวเนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๔๑ นี้ เปนขอคิดอันดับสุดทายก็คือ ขอที่บุคคลควรพิจารณาอยูเสมอ พิจารณา
อยูบอย ๆ เพื่อทําใจใหยอมรับความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติที่ภาษาพระทานเรียกวา อภิณหปจจเวกขณะ มี
๕ คือ
๑. ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได
ขอคิดวันปใหม
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๒.
๓.
๔.
๕.

ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา
ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา
ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา
ควรพิจารณาทุก ๆ วันวา

เรามีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไปได
เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได
เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
เรามีกรรมเปนของตัวเอง เราทําดีก็จะไดดี ทําชั่วก็จะไดชั่ว

คนเรานั้นโดยมากอายุไมถึง ๑๐๐ ป เมื่อเกิดมาแลวก็ตองแก เจ็บ และตาย เปนวัฏจักรอยูอยาง
นี้ตราบใดที่ยังมีกิเลส ก็ตองมีกรรม คือการกระทํา และมีวิบาก คือผลของการกระทํา ตราบนั้นคนเราก็ยังตอง
เวียนวายตายเกิดอยูอยางนี้ และเมื่อเกิดมาแลวสิ่งที่เราตองพิจารณาก็คือ ความแก ความเจ็บ และความ
ตาย โดยเฉพาะเรื่องของความแก เปลี่ยน พ.ศ.ใหมที เราก็แกไปอีกป นึก ๆ ดู ๑ ป มี ๓๖๕ วัน นั้นชาง
รวดเร็วเหมือนกับกาลเวลามันติดปกจรวดบิน บางทียังไมไดทันทําอะไรเลย ก็หมดไปแลว อีก ๑ ป เราก็แก
หรืออายุมากขึ้นอีก ๑ ป ผูที่อยูในปจฉิมวัย คืออายุเลยเลข ๕ ไปแลว จะรูถ ึงเรื่องนี้เปนอยางดี จึงมี
คําถามที่ถามกันเลน ๆ วา “อะไรเอย? เรายิ่งหนี มันยิ่งตาม” คําตอบก็คือความแก เพราะความแกนั้นไมมี
ใครตองการหลายคนจึงพยายามวิ่งหนี แตจะหนีอยางไร ก็ไมมีทางหนีพนแตอาจชะลอได คือ ชะลอไมให
แกเร็วหรือแกเกินวัย เชน เมื่อมีรอยตีนกาเกิดขึ้นบนใบหนาเมื่อเวลายิ้มก็หาเครื่องสําอาง หรือเครื่อง
ประเทืองผิวมาทาตรงบริเวณที่เกิดรอยตีนกาก็จะไมปรากฎชัด คนสมัยกอนทานสอนไวดีมากในเรื่องของการ
ชะลอความแก โดยการเปนคนราเริง ยิ้มแยมอยูเสมอ ถึงกับมีคําพูดวา “ยิ้มวันละนิดจิตแจมใส” คนที่รา
เริง ยิ้มแยมอยูเสมอนั้น จะดูเปนคนที่ออนกวาวัย หนาไมทรยศเจาของ ตรงกันขามกับคนที่เครงเครียด
หนาบึ้ง จะดูเปนคนที่แกเกินวัย หนาทรยศเจาของ และมีคําถามที่ถามกันวา “อะไรเอย ? เรายิ่งตามมันยิ่ง
หนี” คําตอบก็คือ ความหนุม ความสาว เพราะความเปนหนุมเปนสาวนั้น ใคร ๆ ก็ปรารถนา แตความ
หนุม ความสาวนั้นเรายิ่งตาม มันก็ยิ่งหนี เราไปตามกาลเวลา เพราะฉะนั้นจึงฝากไวเปนขอคิดคือ ควร
พิจารณาถึงความเปนจริงวา คนเรานั้นมีความแก ความเจ็บ และความตายเปนธรรมดา ไมมีใครสามารถ
พนไปได คนเราจะตองพลัดพรากจากของที่เรารัก ไมวันใดก็วันหนึ่ง และคนเรานั้นมีกรรมเปนของตนเอง
ทําดียอมไดดี ทําชั่วยอมไดชั่ว
ก็ใหทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดไดตั้งใจที่จะฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนต จะได
ประกาศอนุโมทนา รอนถึงจาตุมมหาราชา ตลอดทั้งสมเด็จพระบรมบพิตรมหาสมภารเจา มหาบุพรกษัตริย
แหงกรุงสุโขทัย ๕๗ พระองค ถึงรัตนโกสินทร ขอทานทั้งหลายตลอดบรรพบุรุษ ที่ลวงลับไปแลวสู
สัมปรายภพ ขอทานจงบําเพ็ญกุศลฟงพระสงฆสวดพระธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ใหจบ แลวไดฤกษงามยาม
ดี สวดมนตไหวพระ ทานจะไดฤกษดียามดีตอไป และสรางความดีหลบหนีความชั่ว สรางตัวใหดี หลบ
เขาสมาธิ สมาธิเปนรมใหญ ภายในยอมรมเย็น ตลอดป พ.ศ.๒๕๔๑ อยาถือโหรที่เขาทํานายทายทักวา
บานเมืองจะไปไมรอด เราถือวาเราตองไปรอดทุกคน เราตองรวยทุกคน เราตองดีทุกคน คิดอยางนี้ตลอด
ทุกวัน รับรองวาครอบครัวจะมีแตความสุขความเจริญ
ลด ๕ วาง คือ อยาใหสมองวาง อยาใหความคิดวาง อยาใหเวลาวาง อยาใหทรัพยากรวาง
อยาใหการงานวาง รีบดําเนินงานทันที
สราง ๕ รวม รวมคิด รวมลงทุนกัน รวมผลิต รวมขาย และรวมกันรักษาความดี
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ป ๒๕๔๑ ทานจะอยูเย็นเปนสุข ลด ๕ วาง มาสราง ๕ รวม รวมกันใหไดอยาแตกความสามัคคี
ชวยชาติ ชวยพระศาสนา ชวยเด็ก ชวยพระมหากษัตริย ซื่อสัตยสุจริต ขยัน ประหยัดใหมั่น หันหลังให
อบาย
ดวยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญกุศลทั้งหลายที่เรามาบําเพ็ญกุศล มีการใชหนี้สงฆ
ทอดผาปา ทอดสังฆทาน การอุทิศ จตุปจจัยถวายสงฆ ขอทักษิณาทานจงเปนไปดวยดีมีปญญา อุทิศ
ใหแกปูยาตายาย ทุกทานที่ไดลวงลับไปแลวจงมารับทราบอนุโมทนา มาใหพรญาติโยมลูกหลานไดอยูเย็น
เปนสุขตลอดกาลปวนสานโดยทั่วหนากัน ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลที่ตั้งใจทุกประการ จงเปน
พลปจจัยดลบันดานใหทานทั้งหลายโดยทั่วหนากัน จงประสบแตความสุขสันตนิรันดร ขอเจริญจตุพรชัย ๔
ประการ มีอายุขอใหยืนนาน วัณโณผิวพรรณผองใส สุขังขอใหสขุ ภาพกายพลานามัยทุกทานโปรดไดใจดี
โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้ และจะคิดตอไปในโอกาสหนาจงเปนพลังงานใหเกิด
ความสําเร็จเผด็จผล สมเจตนจํานงความมุงมาดปรารถนาดวยการทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ.
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